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 فهرست مطالب

 37 ............................................................. :مقدمه

 41 ............................................... قرآن یمعرف: 1 فصل

 42 .......................................................... قرآن یاصل یها امیپ :شبهه

 44 ........................................ قرآن بودن یمحتو کم و یتکرار :شبهه

 49 ............................................................... قرآن یزدگ طیمح :شبهه

 52 .................................................................... قرآن ینظم یب :شبهه

 54 ............................................................................ قرآن فهم :شبهه

 55 .......................................................... قرآن بودن قیدق ریغ :شبهه

 57 .................................... قرآن یعلم یخطاها: 2 فصل

 57 ............................................................................................ :مقدمه

 67 ................................................ !است پستی آب منی :اول یشبهه

 72 ................ هادنده و فقرات ستون بین از منی خروج :دوم یشبهه

 81 ..................................... علقه از پس ماده و نر تعیین :سوم یشبهه

 86 ................................................. هماه 6 حمل دوره :چهارم یشبهه

 90 ............................................. قرآن در نیجن خلقت :پنجم یشبهه

 128 ........................ خون و سرگین بین از شیر خروج :ششم یشبهه

 136 ......................... است شده داشته نگه باال آسمان :هفتم یشبهه
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 سقف عاملی چه که آيدمی پیش سؤال اين حال :هشتم یشبهه

 140 ............................................................ دارد؟می نگه باال را آسمان

 146 .............................. آسمان یدارنده نگه یهاستون :نهم یشبهه

 153 ............. است فرج و خلل بدون و يکدست آسمان :دهم یشبهه

 157 ........ آسمانند بخش زينت های چراغ ستارگان :ازدهمي یشبهه

 162 ............ (پادشاهی تخت) عرش و آسمان هفت :دوازدهم یشبهه

 حرکت خودشان فلك در ماه و خورشید :زدهمیس یشبهه

 176 ....................................................................................... .کنندمی

  و روز و کندمی حرکت که است خورشید  :چهاردهم یشبهه

 178 .................................................... زمین نه آوردمی بوجود را شب

 188 ........................... (:دوم قسمت) شبهه یادامه :پانزدهم یشبهه

 زير) استقرار محل به ها شب در خورشید :شانزدهم یشبهه

 192 ............................................................ رودمی (سجده برای عرش

 200 ............................................ .است مسطح زمین :هفدهم یشبهه

 216 ....................................................... نیزم هفت :جدهمیه یشبهه

 223 ................................ :قرآن در جهان یکل شکل :نوزدهم یشبهه

 225 ............ روز؟ هشت اي روز شش در جهان خلقت :ستمیب یشبهه

 237 .... ؟:اند شده خلق زمین از بعد هاآسمان :کمي و ستیب یشبهه
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 صورت چه به پیدايش ابتدای در آسمان :دوم و ستیب یشبهه

 243 .............................................................................................. بود؟

 متصل هم به ابتدا در آسمان و زمین :سوم و ستیب یشبهه

 247 ............................................................................................. بودند

 269 .................................. :آسمان های برج :چهارم و ستیب یشبهه

 271 ...... است شتابان روز جستجوی در شب :پنجم و ستیب یشبهه

 274 ........................................... است نور ماه :ششم و ستیب یشبهه

 278 .............. کندمی آشکار را خورشید روز :هفتم و ستیب یشبهه

 280 .................. پوشاندمی را خورشید شب :هشتم و ستیب یشبهه

 281 ........................................... هاسايه سجود :نهم و ستیب یشبهه

 286 ......................................................... شب خلقت :ام یس یشبهه

 شیطان سوی به که است تیری سنگ،شهاب :کمي و یس یشبهه

 290 .................................................................... .شودمی پرتاب جن و

 300 ............ .دارندمی باز لرزش از را زمین ها کوه :دوم و یس یشبهه

 310 .................................................. ها کوه نصب :سوم و یس یشبهه

 نازل تگرگ آسمان های کوه از خدا :چهارم و یس یشبهه

 312 ......................................................................................... .کندمی

 313 ............ دريا شیرين و شور آب التقاط عدم :پنجم و یس یشبهه

 334 ................ سینه در قلب توسط فکرکردن :ششم و یس یشبهه
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 341 ..................... مرگ از بعد زمین کردن زنده :هفتم و یس یشبهه

 344.................... زوجند؟ موجودات یهمه آيا :هشتم و یس یشبهه

 قطعی بطور قبل از هرکس مرگ زمان آيا :نهم و یس یشبهه

 347 ........................................................................ است؟ شدهتعیین

 350 ........................... ندارد؟ وجود نقص جهان در آيا :چهلم یشبهه

 357 ................. آيد؟می بیرون سنگ از آب آيا :کمي و چهل یشبهه

 359 ................................... شیطان يا جن لمس :دوم و چهل یشبهه

 362 ............................................................................................. :نکته

 364 .......................................... منسوخ و ناسخ: 3 فصل

 364 ................................................................................... نسخ :شبهه

 375 ........................................................... دهیعق یآزاد نسخ :شبهه

 378 ........ .دانند یم ابالغ فقط را محمد فهیوظ که یاتيآ نسخ :شبهه

 380 ............................... امبریپ با وگو ازگفت قبل دادن صدقه :شبهه

 386 .............................. همسران نیب کامل عدالت لزوم نسخ :شبهه

 388 ........... رمضان یها شب در یجنس ی رابطه ميتحر نسخ :شبهه

 تبصره .آن یبعد نسخ و اسالم از قبل ی دوره حکم قبول :شبهه

 391 ....................................................................................... !نسخ؟ اي

 395 ........................................ است؟ یآسان ،یسخت همره ايآ :شبهه

 396 .............................................................. هاآن جواب و شبهه چند
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 402 ......................................................................... عام و خاص :شبهه

 406 .............................................. سوره آخر به سوره اول نسخ :شبهه

 408 .................................................................. تقاته حق نسخ :شبهه

 411 ....................... (متشابه و محکم) قرآن در ابهام: 4 فصل

 441 ................ اهلل به نامناسب صفات و رفتارها انتساب: 5 فصل

 441 .......................................................................................... : مقدمه

 449 ........................................ اهلل یبرا جمع ریضم بردن بکار : شُبهه

 451 ......................................................................... اخد ستد : شُبهه

 454 ....................................................................... اخد حرکت : شُبهه

 454 .................................................. اخد بمنسو به یها ظلم : شُبهه

 ظلم نيتر بزرگ جهنم، در گناهکاران جاودانه سوزاندن

 455 ....................................................................... خدا به منسوب

  و صالح را دخو لعماا  که ینکسا نةظالما ابعذ: شُبهه

 461 ....................................................................... .ننددامی ستدر

 464 .............................................................................. ظلم:  بههشُ

 467 ........... نهااگمر با اههمر  ن،کادکو و نبیگناها كهال:  شُبهه

 474 .................................................... زنان ناحق به کُشتار:  شُبهه

 475 ............................................. کودکان ناحق به کُشتار:  شُبهه
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 قانع هنوز که یافراد و واناتیح و بردگان کُشتار: شُبهه

 عام قتل و یکشاورز و یبشر تمدن آثار بيتخر و اند؛نشده

 478 .................................................................................... یعموم

 کل ،بعد و داردمی وا دفسا به را انتمندوثر اخد: شُبهه

 483 ............................................................کند می دنابو را جامعه

 485 .........گوساله پرستش از بعد همديگر کشتن رستود:  شُبهه

 هگنا بخاطر ،قیامت تا هودي از نسل هزاران هیتنب: شُبهه

 494 ................................................................................ نشاادجدا

 503 .. انيهودي آزار و تياذ یبرا خداوند قيتشو و تيعنا: شُبهه

 لغیرمعقو ریکا ن،گذشتگا بخاطر ديهو مقو نشزسر: شُبهه

 505 ........................................................................ .ستا ظالمانه و

 تا گذشتگان گناه به نمسیحیا بین شمنید جاديا: شُبهه

 512........................................................................................ قیامت

 517 .................................................................... یوستفال عهدنامه

 519................................ .ستا ظلم ه،عقید طرخا به ابعذ: شبهه

 523 ........................................................:تيّهودي دگاهيد از خالق

 529 ...................................................... :تیّحیمس دگاهيد از خالق

 534 ............................................................................. :شبهه چند

 550 .............................................................................. :نظم تعريف
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 552 ............................................................................. :تعل برهان

 558 .......................... .ستا ظلم دانمعبو یهمه نندزاسو: شبهه

 562 .......... نمسلمانا نیز روانکا لیناو لقبو ،ظلم توجیه: شبهه

 569 ........................... تنااحیو رکشتا به اخد شديد تمايل: شبهه

 571 ...................................... .ستا  ظلم نیك  لعماا حبط: شبهه

 لعماا حبط پیامبر با دنصحبتکر بلند ینتیجه: شبهه

 583 ................................................................... !!!ستا منینؤم

 586 ......................................................... .ستا گیرمنتقاا اخد :شبهه

 591................................ .ببرند تلذّ منینؤم تا رکفّا کشتن: شبهه

 595 .......................................................................... اخد خشم :شبهه

 598 ...................................................... انکافر با اخد شمنید :شبهه

 602 ............................. قرآن در یگمراه و تیهدا: 6 فصل

 602 ............................... است؟ مومنان تيهدا یبرا فقط قرآن :شبهه

 628 ................................................ قرآن در تيهدا یهاروش :شبهه

 633 ......................................................... معجزه ارائه عدم -1 :شبهه

 646 ................................................................................ :القمر شق

 685 ............................ !افت؟ین تحقق که يیها ینیب شیپ: شبهه

 686 ....... .آورندینم مانيا اعراب اکثر نکهيا ینیب شیپ: شبهه



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

10 

 

 تحقق که کتاب اهل آوردن مانيا ینیب شیپ: شبهه

 695 .................................................................................. !افتین

 مکه، از مسلمانان نشدن رانده در قرآن ینیب شیپ: شبهه

 721 .............................................. !افتي تحقق آن خالف بر که

 727 ............................................ !معتبر دالئل یارائه عدم -2 :شبهه

 727 ........................................ است؟ شك خدا مورد در ايآ: شبهه

 731 خدا وجود یکننده اثبات عنوان به یعیطب یهادهيپد: شبهه

 742 ........................... .هستند خداوند یهاهيآ یکشت و باد: شبهه

 749 ..................نارساست؟ خدا تیوحدان بر قرآن لیدل ايآ: شبهه

 768 ..................................... .است هيسا یراهنما دیخورش: شبهه

 774 ..................او بودن غمبریپ بر لیدل محمد یسواد یب: شبهه

 784 ..................... .محمد تنبو به موسی تنبو از لستدالا: شبهه

 از را آنقر محمد پس ستا عربی آنقر نباز نچو: شبهه

 792 ......................................................... .ستا نیاموخته بغیرعر

 798 ... .است انسان خلقت از مهمتر زمین و آسمان خلقت: شبهه

 ایخد به بايد ننساا ينکها بر ستا لیلید ذر قعهوا: شبهه

 802 .......................................................... .باشد شتهدا نيماا حدوا

 صحت بر است دلیلی قرآن به ليیاسرا بنی علمای علم: شبهه

 804 ......................................................................................... قرآن
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 808 ......................................... .پیامبريم ما که داندمی خدا: شبهه

 811 ..................................... گذشته اقوام هالك بر استدالل: شبهه

 یهسجد یهمشاهد طريق از اخد دجوو به لستدالا: شبهه

 818 ..................................................................................داتموجو

 821 ...... مشرق از خورشید طلوع از خدا وجود بر استدالل: شبهه

 827 .......... سال صد از پس فردی شدن زنده از معاد تأيید: شبهه

 830 ...................... .دیکن مرگ یآرزو ديیگو یم راست اگر: شبهه

 834 ................................................................ :گیری نتیجه: شبهه

 ایبر آنقر روش شايعترين و مهمترين جهنم از ستر -3 :شبهه

 837 ........................................................................... .نيماا به تعود

 846 .................................. ترس وجود با دهیعق یآزاد ینف: شبهه

 855 ... .ندوربیا آنقر شبیه هنداخو می که کسانی تهديد: شبهه

 859 ..................... .کنندیم نقد را قرآن که یکسان تهديد: شبهه

 867 ............................................ امبریپ با بحث تیمحکوم: شبهه

 همین رنتظاا و درما و رپد از نهراکورکو ویپیر توبیخ: شبهه

 871 .................................................................... نمسلمانا از رفتار

 875 .......................................... شك اهل عذاب به ديتهد: شبهه

 888 ........ ايمان به دعوت یبرا قرآن یعمل روش شمشیر -4 :شبهه

 888 ............................................................... :مکه در محمد روش
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 889 ............................................................ :مدينه در محمد روش

 سبا ی ملکه تيهدا یبرا را ترس و زور روش مانیسل: شبهه

 917 ............................................................................ .بردیم کار به

 954 ................................................................. بهشت دينو -5 :شبهه

 955 .................................. لستدالا یجا به متهاا و تخطئه -6 :شبهه

 968 ........................................................................ بايز نثر -7 :شبهه

 973 ............................................................. ارتکر و تلقین -8 :شبهه

 975............................................................................. قسم -9 :شبهه

 997 ..... .باشد ساخته را آن یکس که ندارد وجود یآسمان: شبهه

 999 ...... .است گرد نیزم بلکه ستین مسطح و پهن نیزم: شبهه

 1001 ........................ .است لیتخ كي آسمان در برج وجود: شبهه

 به رتغا و قتل ایبر که مسلمانانی و ها اسب به قرآن: شبهه

 قسم ،نندزمی نشبیخو دم هسپید در نغیرمسلمانا

 1002 ................................................................................ !!!ردمیخو

 1007 . .ستا مغالطه يك قسم: سها یآقا از گريد یتکرار شبهات

 از قبل دوارن در زیناچ یزهایچ به خوردن قسم -10: شبهه

 1022 ................................. .خورد یم چشم به اشعار در هم محمد

 1027 .......................................... (قلوبهم مؤلفه) مال دادن -11 :شبهه

 1043... .کندیم تيهدا ارادهشان از خارج را یعدها خدا -12 :شبهه



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

13 

 

 1058 ............... نسانهاا دنکر جهنمی و اهگمر ایبر اخد شتال :شبهه

 1060 ........................................... جهنم دنپرکر به اخد تصمیم :شبهه

 آنان تا بردمی را کفار( هدايتگر ادراك) نور خدا: شبهه

 1067 ................................................................. :شوند گمراه بیشتر

 جهنمی را آنان تا دهدمی پسر و ثروت کافران به خدا: شبهه

 1070 ......................................................................................... .کند

 1072 .................................... خدا بيفر و خدعه د،یک مکر،: شبهه

 آنان سپس و انگیزدمی مردم مکر به را مجرمان خدا: شبهه

 1079 .................................................... .کندمی عذاب را مردم و را

 تا دهدمی مهلت آنان به و زندمی نیرنگ کفار به خدا: شبهه

 1086 ............................. (استدراج. )شوند جهنمی و گمراه بیشتر

 معجزه بدون طاليی گوساله چگونه خدا؛ یخدعه: شبهه

 1090 ........................................................ دهد؟ گاو صدای تواندمی

 فريب را مردم بد، اعمال دادن جلوه خوب با خدا: شبهه

 1092 ................................................................................... .دهدمی

 1100 ............................................ خدا از ديگری های فريب: شبهه

 1101 ................................ :دو هر مشرکین و مومنین فريب: شبهه

 تا است انسان کردن گمراه متوجه بیشتر خدا تالش :شبهه

 1105 ..................................................................................... .او هدايت
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 1108 .........................................قرآن در محمد: 7 فصل

 1109 ............................... .امبریپ زهد درمورد !روشن یافتراها :شبهه

 1119 .......................................... محمد یبرا قدرت نیتام اتيآ :شبهه

 1120 ............ .است نداشته تيّبشر از يیجدا یادّعا محمّد: شبهه

 1127 ......................................... محمّد بودن اإلطاعه واجب: شبهه

 1135 ...................... .دینکن صحبت بلند یصدا با امبریپ با: شبهه

 1149 ...........اکرم امبریپ با ینجو هنگام به صدقه پرداخت: شبهه

 1154 ................................................ .مردم بر امبریپ تيوال: شبهه

 فرزندان و نسل بر کردن محّبت به امبریپ سفارش: شبهه

 1157 ....................................................................................... .خود

 1161 ...................... !امبریپ ی لهیقب اي و نام کردن دانيجاو: شبهه

 1175 ................................ .اذان در محمّد نام کردن واجب: شبهه

 1177 ................. !امبریپ یمو و دهان آب به جستن تبرّك: شبهه

 1184 ....................................................... .امبریپ قبر ارتيز: شبهه

 رخواریش کودك که یزن کشتن و ترور به دستور: شبهه

 1190 ...................................................................................... !داشت

 1200 ............................!امبریپ يیزناشو و امبریپ یجنس نیتام :شبهه

 1206 ......................................................... .محمد بر حالل زنان :شبهه

 1211 ................................................ !!ریصغ کودك با ازدواج: شبهه
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 1228 !کردند یم هيهد محمّد به را خود که یزنان تصاحب: شبهه

 1231 ................................ !آنان به تجاوز و زنان یریگ برده: شبهه

 1240 .............................................. .گرانيد همسر تصاحب: شبهه

 1255 ..... !است زيجا محمّد یبرا همسران نیب یعدالت یب: شبهه

 1261 ............................................... .هیّقبط ی هيمار ميتحر: شبهه

 1269 .............................................................. .اِفك داستان: شبهه

 1271 ............................................ !محمّد یبرا مال نیتأم اتيآ :شبهه

 1275 .................................................................................... :خمس

 1294 ............................................................................... :یریگ جهینت

 1302 ............................. امبرانیپ به ناروا ینسبتها: 8 فصل

 خیتوب را امبرانیپ اخالقی غیر يا غلط يا خطا امور قرآن :شبهه

 1304...................................................................................... .کند ینم

 1314 ................... .کند یم هيهد ظالم قوم به را دخترانش لوط :شبهه

 1323 ........................................................... میابراه ینیب طالع :شبهه

 1325 ......................................................... میابراه گفتن دروغ :شبهه

 1336 ................................................... وبيا به رنگین آموزش :شبهه

 1342 ....................... .زند یم یدزد تهمت برادرانش به وسفي :شبهه

 1349 ........................................ قرآن در لیاسرائ یبن و یموس :شبهه

 1350 ............................................................... ليیاسرا بنی برتری
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 1356 ......... ليیاسرا بنی به پیغمبران بیشرين و موسی اختصاص

 1362 ........................................................................... شبهه چند رفعِ

 1362 ...............ليیاسرا بنی به فلسطین سرزمین اختصاص علت

 جهان اشغال حکم و فلسطین بر يهود مالکیت بین تناقض

 1362 ...................................................................................درقرآن

 1362 ........................................ يهود علیه خصمانه شدت به آيات

 1362 ......................... ليیاسرا بنی با محمد خونین دشمنی علت

 1364 ............................ !زدن؟ چپ یعل کوچه به را خود اي شبهه

 1369 ......................................................... !حق؟ اي تیمالک: شبهه

 1379 ........................................... !!تگريهدا و مصلح امبرِیپ: شبهه

 1383 .................................................................................. آخر سخن

 1385 ........................................ قرآن در انسان: 9 فصل

 1385 ............................... .نآقر در نسانا معوج ناقص تصوير :شبهه

 1399 ..... .نیست روح و جسم زا ترکیبی نسانا  نمودن مطرح :شبهه

 1421 ............................................. .ستا نسانا دشمن نطایش :بههُش

 زین ّشر طالب ،ستا خیر طللب که زهاندا همان به نسانا :شبهه

 1426 ......................................................................................... .هست

 1429 .................................... .دارد دوست بسیار را مال انسان :شبهه

 1435 .............................. .خداست دشمن و پیشه کافر انسان، :شبهه
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 1444 ................................................ .است جاهل بسیار انسان :بههُش

 غنی در انسان و است عجول انسان و ستا ضعیف انسان :شُبهه

 1458 ........................................................................ .شودمی طغیانگر

 می مأيوس ناداری در و شاد اندازه از بیش نعمت در انسان :شبهه

 1468 ........................................................................................... .شود

 1476 ........................................................... .است بخیل انسان :شبهه

 1480 ...................... .مطلق نیاز بی درباره نادرست بینش خطر :شبهه

 1486 ........................................................ .است حريص انسان :شبهه

 1489 ............................................ .کند می جدل بسیار انسان :شبهه

 1500 .................................. .است ساختار بهترين دارای انسان :شبهه

 ختیارا و جبر موضوع ستا شده آفريده مختار نسانا آيا :شبهه

 1514 ...................................................................................... .نآقر در

 1536 .................................................... .قرآن در طبقاتی نظام :شبهه

 1550 .......................................................................... يیلاسرا بنی

 1555 ............................................................................. محمد نسل

 1561 .....................................................................زن بر مرد برتری

 1564 ................................................................. برده بر آزاد برتری

 1565 ............................... .قرآن در بشر حقوق اجمالی بررسی :شبهه

 1569 ....................... هست؟ قرآن در یآيات بشر حقوق درباره آيا
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 1584 .......... قرآن در شرفتیپ و یآزاد عدالت، موانع: 10 فصل

 1584 ..................................................... قرآن در عدالت موانع :شبهه

 1586 ................................. مسلمان ریغ بر مسلمان یبرتر :شبهه

 1609 ................................................................ يیگرا ريتقد: شبهه

 1615 ................................... موجود یها ضیتبع به تيرضا: شبهه

 1630 ................. خودشان بر مسلمانان حکومت حق سلب: شبهه

 و یاقتصاد ،یحقوق احکام شتریب بودن ناعادالنه: شبهه

 1632 ........................................................................ .اسالم يیقضا

 1633 ............................................................................ یریگجهینت

 1634 .......................................... قرآن در یانسان یآزاد موانع :شبهه

 1634 ............................................................ دهیعق یآزاد سلب. 1

 1639 .................................... محض اطاعت و بندگی انتظار :شبهه

 1647 ................................................................ يیرگرايتقد: شبهه

 1647جامعه در موجود یها ضیتبع از یخشنود و تيرضا: شبهه

 1647 ............. .است نيد به مربوط هرآنچه نقد تیممنوع: شبهه

 1652 ............................................ یاسیس یها یآزاد ینف: شبهه

 1656 .................................................. زنان یها یآزاد ینف: شبهه

 1657 ..................................................... بردگان یآزاد ینف: شبهه

 1657 .................................. مسلمانان ریغ یها یآزاد ینف: شبهه
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 1658 ........................................................... نيد غیتبل حقّ: شبهه

 1666 ................................... قرآن در توسعه و شرفتیپ موانع :شبهه

 1667 .. ایدن بودن ارزشیب و است نيد علم ارزشمند علم: شبهه

 1677 ................................................................ يیرگرايتقد: شبهه

 1678 ............................... موجود وضع به قناعت و تيرضا: شبهه

 1688..................................................................... آرزو ینف: شبهه

 1693 .................................................. .کندیم تيکفا توکل: شبهه

 1696 ............................... اسالم داشتن زیچهمه به اعتقاد: شبهه

 1705 ........................ اجتماع یعرصه از زنان کردن خارج: شبهه

 1708 ................................................................................ :یریگجهینت

 1710 ........................................ قرآن در امتیق: 11 فصل

 1713 .............. اسالم به دعوت یاصل یجوهره امتیق از ترس :شبهه

 1718 ............................................................................. عدالت :شبهه

 1732 ..................................... مجازات و جرم نیب تناسب عدم :شبهه

 1739 ............... .است جهنم در ماندن جاودانه ظلم، نيبزرگتر :شبهه

 1752 .............................. مانند؟ یم دانيجاو جهنم در یکسان چه اما

 1759 ..... !است؟ نهايتبی سوزاندن معادل نفر يك قتل چطور :شبهه

 گذشت خدا یول ميگذریم هم گناه از یراحت به انسانها ما :شبهه

 1763 .......................................................................................... .ندارد



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

20 

 

 1767 ........................................ ست؟یچ شکنجه از خدا هدف :شبهه

 1771 ......................................... شود؟ینم دهیبخش شرك چرا :شبهه

 1775 ............................... تناقض؟ مضاعف، يا مثل به مجازات :شبهه

 1782 ......................................................................................... بهشت

 1785 ............................................................. :سها دکتر گیری نتیجه

 1790 .................................. قرآن یطبقات اخالق: 12 فصل

 1790 ......................................................... قرآن یطبقات اخالق :شبهه

 1796 ............................................................. !!ديبورز عـدالت :شبهه

 1807 ...............................................اسالم در زنان حقوق نقض :شبهه

 1810 .............................................. آزاد مردان مورد در عدالت :شبهه

 1811 .................................................................ــدینکن یدزد :شبهه

 1816 ....................................... ـــدینکش نـاحق به را یکسـ :شبهه

 1820 ................................................................ ديینگــو دروغ :شبهه

 1825 ............................................. ــدیکن یدور فحشـــا از :شبهه

 1827 .................................. ـدیکن یکـین مــادرتان و پدر به :شبهه

 1832 .............................................. دیکن اصالح را مؤمنان نیب :شبهه

 1836................................ دینده قرار تمسخر مورد را مؤمنان :شبهه

 1837 ............................ ـدیباش نداشته سوءظن مؤمنــان به :شبهه

 1839 ............... دینکن یجاسوس مؤمنان یخصوص یکارها در :شبهه
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 1839 ...................................... ــدینــزن تهمت مؤمنــان به :شبهه

 1841 ................................. ـدینکن بتیغ مؤمنان ســر پشت :شبهه

 1844 .................................... افتــاده پــا شیپ دستــورات :شبهه

 1846 ......................................................................... یــریگ جـهینت

 1853 ..................................... قرآن در اقتصاد: 13 فصل

 1853 ...................................... .ندارد یاقتصاد ستمیس اسالم :شبهه

 1862 ........ گذرا هم آن کرده، مطرح را ساده ینکات تنها قرآن :شبهه

 1865 ......................................... خداست خواست فقر و ثروت :شبهه

 تالشش حاصل را انسان يیدارا تمام طيتفر با قرآن: شبهه

 1873 ................................................................................... داندیم

 ثروت و فقر یعني: است اشتباه قرآن دگاهيد دو هر: شبهه

 1875 .. .اوست تالش حاصل انسان یدارا تمام و خداست از فقط

 اصلی و مهمترين غیرمسلمانان اموال (دزديدن) غارت :شبهه

 1877 .......................... مدينه دوران در مسلمانان آمد در منبع ترين

 1892 .................................................یکشاورز امر به اسالم توجه

 1894 ...................................................... یدامدار به اسالم اهتمام

 عمران و یشهرساز ساز، و ساخت و صنعت به اسالم اهتمام

 1895 ........................................................ یساز یکشت صنعت... و

 1896 .................................................................... یدفاعــ صنعت
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 1897 .............................................................. یآبادان و یشهرساز

 حصول هدف به نه باشد خداوند راه در ديبا جنگ: شبهه

 1899 ..................................................................................... .غنائم

 1920 ........................................ .پاکند و حالل غارتی اموال: شبهه

 خويشان و محمد و خدا ملك غارتی اموال پنجم يك: شبه

 1923 .................................................................................... .اوست

 و جنگ با را اش یروز که کند یم افتخار محمد: شبهه

 1928 ...............................................................اوردیب بدست یدزد

 1937 ................... گريد دردسر یب و ظالمانه درآمد جزيه،: شبهه

 غیر و اجراء قابل غیر دلیل چند به اسالمی زکات اما: شبهه

 1947 .......................................................................... است عادالنه

 رقابلیغ و رعادالنهیغ زهایچ یبعض از زکات گرفتن: اول

 1947 ........................................................................... .اجراست

 دارند... و گندم از شتریب یسودده که یمحصوالت: دوم

 1953 ....................................................... .شوندینم زکات شامل

 شامل... و صنعت همچون درآمدزا یها تیفعال: سوم

 1954 ............................................................... .شوند ینم زکات

 شهیهم یبرا محصوالت نوع و درصد نییتع: چهارم

 1958 ................................................................... .است نامعقول
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 یبرا یراه زکات، عامالن سهم نبودن مشخص: پنجم

 1960 ........................................................................سوءاستفاده

 مورد در کرديم ذکر زکات مورد در که اشکاالتی تمام: شبهه

 1964 ........................................................... است صادق هم خمس

 بر اسالم و رسد یم رسولش و خدا به غارت خمس: اول

 1964 ................................................ .است گذاشته صحه غارت

 1968 .... .بدهد خمس تا نفر، كي نه است همه مال معدن: دوم

 زیناچ اریبس... و معدن درآمد از %20 تنها پرداخت: سوم

 1969 ................................................................................. .است

 1977.است رمعقولیغ و ناعادالنه خمس مصرف موارد: چهارم

 1984 .................... ستین چاره راه اما بوده، شهیهم صدقه: شبهه

 و حیصح الحسنه قرض و ظالمانه شهیهم یربو قرض ايآ

 1985 ........................................................................ است؟ عادالنه

 آن در بزرگ یصنعتها نبودن ربا، نمودن حرام علت: شبهه

 1994 ................................................................................. بود زمان

 2000 .... قرآن در تکنولوژی و منابع زمین، مالکیت تعیین عدم :شبهه

 برجسته اشکاالت  زمین خصوصی نامحدود مالکیت: شبهه

 2006 ...................... دارند وجود اسالم در زمین مالکیت در که ای
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 نکرده مطرح انسانها برای را زمین مالکیت اسالم: اوال

 2006 .............................. .است کرده مطرح مسلمین برای بلکه

 برسمیت را زمین( خصوصی) شخصی مالکیت اسالم: ثانیا

 آن برای نیز محدوديتی گونه هیچ و است شناخته

 2014 ......................................................... .است نکرده مشخص

 عمدتا) ندارند خصوصی مالك که يیها زمین اسالم: ثالثا

 2024 ........................ .داند می عموم ملك را( موات های زمین

 مالکیت نامحدود و نامعین شناختن رسمیت به: شبهه

 2028 ..................................................................... معادن خصوصی

 تکنولوژی و دانش مالکیت مورد در اسالم نداشتن نظر :شبهه

 2030................................................................................. (تولید ابزار)

 2035 .................................................................................. ارث :شبهه

 2039 .................................. .شوند می برده ارث به بردگان: شبهه

 2054 ............ .شوند می برده ارث به طبیعی منابع و زمین: شبهه

 2054 .................................................... انسان اقتصادی حقوق :شبهه

 دسته فقر جمله از اجتماعی طبقات بین مالی اختالفات :شبهه

 2062 ............................ خداست خواست ديگر، ای دسته ثروت و ای

 اعتراض دينبا دستانیته پس خداست، خواست فقر چون :شبهه

 2064 ............................................................................................کنند
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 2071 ...................... است یپرور گدا و زیرآمیتحق یامر صدقه :شبهه

 2081 ................................................................................ :گیری نتیجه

 2084 ..................................... قرآن در استیس: 14 فصل

 2084 ............... .استیس مورد در سنت و قرآن ینسب سکوت :شبهة

 2085 ................................................................. :استیس یلغو یمعنا

 2087 ................................................................ :استیس خاص مفهوم

 2088 ............................................................... :شرعى استیس معنى

 2101 ............................................ .قرآن مطلوب ینيد استبداد :شبهة

 2123 .........................قرآن نقد کتاب از 641 صفحة هفتمًا، تا اوالً نقد

 2133 ................ محمد حکومت یمدارزور بر یسند ن،یمنافق :شبهه

 2141 ............................................... کرد؟ ديبا چه محمّد از بعد :شبهة

 2157 ............................................................. «امت» يك ظهور :شبهه

 اهلل صل)النبی مدينه جغرافیايی مرزهای) حرم پیدايش :شبهه

 2160 ............................................................................... ((سلم و هیعل

 2162 ..................................................... قبايل داخلی استقالل :شبهه

 2164 ............................................................... فردگرايی و فرد :شبهه

 2165 .......................................................................... حاکمیت :شبهه

 2167 ............................................................................... قانون :شبهه
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 تیرسم به را مردم یاسیس یها یآزاد و حقوق اسالم، :شبهه

 2170 ................................................................................. شناسد؟ینم

 2174 .............. یآزاد مسئلة در غرب و اسالم دگاهيد سهيمقا :شبهه

 2174 ................... یآزاد نهیزم در بشر حقوق هیاعالم یبررس :شبهه

 2178 ............................... یآزاد باب در اسالم دگاهيد یبررس :شبهه

 2178 .......................................................... یشخص یهایآزاد :شبهه

 2179 ................................ یاسیس حقوق و یعموم یهایآزاد :شبهه

 2193 ................................................... یاسیس یگرائ مصلحت :شُبهة

 2195 ............................................................................... :6 شُبهة نقد

 اموال غارت و یجنس تجاوز ،یریگ برده کشتار، جهاد،: 15 فصل

 2203 .................................................... رمسلمانانیغ

 صفحه... اللَّهُ إِالَّ إِلَهَ ال :يَقُولُوا حَتَّى النَّاسَ أُقَاتِلَ ثيحد :شبهه

659 ............................................................................................ 2203 

 2209 ......................................... 659 صفحه ...«جهاد فيتعر» :شبهه

 2212 ....................... 660 صفحه...«مکه در مدارا و یخوئ نرم» :شبهه

 2217 ............ 662 صفحه... «نهيمد در کشتار و یریگ سخت» :شبهه

 2220 ......... 662 صفحه... «انياد کل بر اسالم غلبه لزوم»: شبهه

 اگر یحت مسلمانان ریغ با یدائم یدشمن به دستور»: شبهه

 2250 ........................................... 663 صفحه... «باشد مادر و پدر
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 صفحه... «رندیگ سخت و خشن کفار بر مسلمانان»: شبهه

665....................................................................................... 2257 

 2259 ............... 665 صفحه...«ديشو مسلمان اي دیبجنگ»: شبهه

...«  و دیکن یزيخونر اریبس و دیبزن را کفار گردن»: شبهه

 2261 ......................................................................... 666 صفحه...

 2267 .................... 667 صفحه... «دینکن صلح به دعوت»: شبهه

 «مسلمان ریغ زنان یدزد و اموال یدزد وجوب»: شبهه

 2272 ........................................................................ 667 صفحه...

 «نیمنافق و کفار و نیمشرک یبرا مرگ ینهائ حکم»: شبهه

 2279 ......................................................................... 671 صفحه...

 اهل یبرا هيجز و ذلت اي و اسالم اي: ینهائ حکم»: شبهه

 2281 ............................................................ 676 صفحه...  «کتاب

 زین کنند یهمکار و یدوست کفار با که یمسلمان»: شبهه

 2285 ............................. 679 صفحه...«شوند یم کشتار مشمول

 کند کفر بر داللت گفتارشان اي رفتار که یمسلمانان»: شبهه

 2287 ..................... 679 صفحه«... ...شوندیم کشتار مشمول هم

 از شکستن ترس صورت در داد قرار شکستن جواز»: شبهه

 2298 .................................................. 681 صفحه«... ...کفار طرف



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

28 

 

 ديیتا» : ...محمد یجنگ اتيجنا ديیتأ از یهائ مثال :شبهه

 2306 ................................... 683 صفحه...«محمد یزن کاروان نیدوم

 ديیتا» :3مثال ...محمد یجنگ اتيجنا ديیتأ از یهائ مثال :شبهه

 2320 ............................................. 687 صفحه...«رینض یبن به تجاوز

 2339 ...................................... جنگ زمان یبرا اسالم نیفرام :شبهه

 2348 .................آن کننده ایاح غرب و یدار برده کننده نابود اسالم

 2348 ........................................... یدار برده کننده نابود اسالم: 1

 2381 ..............................................یدار برده کننده ایاح غرب: 2

 2513 ....................................................................... :فصل يینها جينتا

 2536 ................................ قرآن ییقضا احکام: 16 فصل

 2536 ....................................................................................... :مقدّمه

 2545 .............................................. خانواده مسائل در قضاوت :شبهه

 2583 ............................ معامالت و تیمالک مسائل در قضاوت :شبهه

 یهایبندمیتقس یبرا یابرنامه چه اسالم ارث، درمورد :شبهه

 2591 ................................................................................... دارد؟ خود

 2594 .......................................................یاسالم یهامجازات :شبهه

 2595 .................................. مجازات و جرم رامونیپ یحیتوض :شبهه

 2599 ......................................................................................... حدود

 2599 ........................................................................ زِنا حدّ: شبهه
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 2608 ...................................................... یباز همجنس حدّ: شبهه

 2623 .................................................................... قذف حدّ: شبهه

 2630 .......................................................... شرابخواری حدّ: شبهه

 2651 ................................................................... یدزد حدّ: شبهه

 2665 .................................................................. ارتداد حدّ: شبهه

 2672 ................................. یبغ و االرض یف فساد محاربه،: شبهه

 2681 ........................................................... حدود بخش یریگ جهینت

 2683 ......... مسلمان فرودست طبقات حق در زيجا یها جرم :شبهه

 2726 ............................ مسلمانان ریغ حقّ در زيجا یها جرم :شبهه

 2733 ............................... یاسالم یها مجازات گريد راداتيا :شبهه

 2774 ...................................................... یريتعز یها مجازات :شبهه

 2778 ............................................................................ قصاص :شبهه

 2782 ..................................................................................هيد :شبهه

 2784 ................................................................................ یریگجهینت

 2788 ................................... قرآن یهاافسانه: 17 فصل

 2789 ....................................................................................... :مقدّمه

 2795 ......................................................... آدم خلقت داستان :شبهه

 2795 ............................................................ گل از آدم خلقت :شبهه

 2806 ........................................................ انسان عظمت اثبات :شبهه
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 2809 ................................... انسان بر مالئك ی سجده دستور :شبهه

 2830.............................. ماجوج و اجوجي و لقرنینذوا داستان :شبهه

 2837.................................................................... نوح داستان :شبهه

 2838 یکشت كي در واناتیح کل دادن یجا امکان عدم: شبهه

 2840 .............. !ستا طوفان از بعد نسل سرآغاز حنو نسل: شبهه

 2843 .................... ستا ندگانيآ یبرا یا هيآ حنو کشتی: شبهه

 2845 ............................................................... ماروت و هاروت:شبهه

 يدد ضمعر در هشد قغر نفرعو نبد ينکها یعااد :شبهه

 2859 .................................................. ؛بگیرند تعبر تا ستا نمادمر

 2862 ............................................... السالم هیعل ینب مانیسل :شبهه

 2864 ........................................................ مانیسل داستان: شبهه

 2872 .......................................................... مانیسل یعصا: شبهه

 2875 ............................................... وهدهد مورچه دنکر صحبت

 2886 .............................................. ننساا ارانهز دنکر هندز و گمر

 2889 ............................................ رهبادو نشد هندوز ساله صد گمر

 2892 ؟نددبو ما به نسبت یبیشتر رتقد دارای نگذشتگا ياآ :شبهه

 در ندا هشد ابخر اخد غضب با که شهرهايی ينکها یعااد :شبهه

 2894 ................................................................. اند؛ دممر يدد ضمعر

 2902 ............................. ؟ستا النهدعا کافر امقوا معا قتل ياآ :شبهه
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 2912 ................................................................................ :یریگجهینت

 2917 ................................. قرآن تناقضات گرید: 18 فصل

 2919 ............................................. (منسوخ و ناسخ) تناقضات :شبهه

 2925 .............................................................. زشت کار به امر :شبهه

 2929 ................................................. کافران بودن نایناب اي کور :شبهه

 2933 ................................. امتیق در مجرمان کتاب و حساب :شبهه

 2940 .......................................... امتیق در کافران یعذرخواه :شبهه

 2941 ..........................................................گناهکاران از سوال :شبهه

 2946.......................................................... امتیق در مشرکان :شبهه

 2950 ................................................................ اسالم نيد ریغ :شبهه

 2955 ............................................. ؟ دارد قرار عرش یرو خدا :شبهه

 2961 .................................................... ؟؟یجهان اي عرب قرآن :شبهه

 2969 .......................................................... دارند؟ موال کافران :شبهه

 2975 ..................................... شود؟یم رفتهيپذ کافر شفاعت :شبهه

 2982 .................................... برابر؟ ده اي دو کوکارانین پاداش :شبهه

 2985 ................................... برابر؟ دو اي كي بدکاران مجازات :شبهه

 2990 ............................................. است؟ نيتر ظالم یکس چه :شبهه

 2995 ................................................. ؟؟ جن اي فرشته طانیش :شبهه

 3001 ................................................است؟ چقدر بهشت عرض :شبهه
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 3009......................................... عاد؟ قوم عذاب یروزها تعداد :شبهه

 3012 .......................... فرستاد؟ ميمر یبرا رو مالئکه کدام خدا :شبهه

 3021 ............................................ رد؟یگیم را آدم جان فرشته :شبهه

 3023........................................ متعدد؟ یهاخالق اي خالق كي :شبهه

 3027 ........................................................ خدا؟؟ عیمط فرشته :شبهه

 3029 .......................... قرآن گرید یخطاها یبعض: 19 فصل

 3029 .................. ؟ دارد تعقل با ارتباطی چه قرآن بودن عربی :شبهه

 3030 ......................... کند؟ می کفايت يیتنها به خدا واقعا ايآ :شبهه

 3034 ................................... است؟ عیب بودن فرزند بدون آيا:شبهه

 3035 ................................................................. حرام های ماه :شبهه

 3038 ...................................است؟ عیب کردن حمل هیزم آيا :شبهه

 3042 ....کند یم ديیتا را سحر یقیحق وجود صراحت به قرآن :شبهه

 3045 ........... زناکار زن و مرد مورد در قرآن رعادالنهیغ قانون :شبهه

 نداشته بهانه حجاز اهل که شده نازل آن برای قرآن :شبهه

 3049 ......................................................................................... .باشند

 3053 ...................................... کافران مورد در نامعقول ادعای :شبهه

 3055 .......... است؟ همیشگی قانون جنگ، در مسلمانان فرار :شبهه

 3058 .............................قرآن ینوشتار یخطاها: 20 فصل
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 3059 .................................................... «انّ» اسم بودن مرفوع :شبهه

 3063 .................................................... لکن اسم بودن مرفوع :شبهه

 3065 ............................................. مؤنّث اسم خبر بودن مذکّر :شبهه

 3070 ..........................................جمع موصول اسم بودن مفرد :شبهه

 3073 ............................................................. منصوب یمبتدا :شبهه

 3080 ........................................................ اشاره اسم ینادرست :شبهه

 3083 ............................... جمله كي افعال یزمان تناسب عدم :شبهه

 3088 ................................................ فاعل با فعل تناسب عدم :شبهه

 3090........................................................... معدود آوردن جمع :شبهه

 3092 .............................................................. فعل ینابجا جزم :شبهه

 3093................................... بالعکس و بیغ به خطاب از رییتغ :شبهه

 3097 .............................. یاصل یمعنا برخالف لغت بردن بکار :شبهه

 3102 ......اندشده نهاده هم کنار در نامربوط طور به که یقطعات :شبهه

 3126 ............................... هيآ متن با اتيآ یانتها تناسب عدم :شبهه

 3133 ............................................... خبر و مبتدا تناسب عدم :شبهه

 3135 ................................... شرط با شرط جواب تناسب عدم :شبهه

 3137 ...................................................................... نابجا تکرار :شبهه

 3139 ................................................................ نابجا یهاحذف :شبهه

 3150 ............................................................ جواب بدون شرط :شبهه
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 3157 ....................................................... مبهم مرجع با ریضم :شبهه

 3163 ....................................... آن مرجع با ریضم تناسب عدم :شبهه

 3164 ..................................................................... نابجا کلمات :شبهه

 3175 ............................................................نامعقول یاستثنا :شبهه

 3180 .................................................................. نادرست حصر :شبهه

 3183 ............................................... تیاقل از تياکثر استثناء :شبهه

 3187 ............................. است نکرده مطرح که یمثل به اشاره :شبهه

 3189 ................................................................. لیتمث در خطا :شبهه

 3190 ....................................................... گريد یکالم یخطاها :شبهه

 3196 ..................................... «نقمت» ذکر از بعد نعمت یادعا :شبهه

 3200 ........................................... قرآن منابع: 21 فصل

 تورات از اي و گرفته ریتاث عربستان طیمح از قرآن ايآ :شبهه

 3200......................................................................... است؟  شده یکپ

 3204 .................................................................... خالق وجود منکران

 3204 .................................................... خدا به باورمندان اي و انیربوب

 3205 ...................................................................................... مشرکان

 3206 .............................................. اهلل یبرا یدختران وجود به نیقائل

 3206 ............................................................................. ینصار و هودي

 3207 .............................................................................. عرب فانیحن



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

35 

 

 3207 ............................................... یجاهل دوران عادات و اعتقادات

 3213 ..........................................................................................احکام

 3214 ...................... سنگسار بحث در تورات و قرآن حکم: شبهه

 3216 .............................. قرآن و تورات در قصاص شباهت: شبهه

 3218 ........................ قرآن در و تورات در انسان سوزاندن: شبهه

 3219 ...................................................... یا گله یهاکشتار: شبهه

 3220 ............... تورات و قرآن در یدزد حکم یهاشباهت: شبهه

 3222 ..................................... قرآن با تورات حکم سهيمقا: شبهه

 يیشناسا مورد در قرآن و تورات احکام سهيمقا: شبهه

 3223 ..................................................................................... زناکار

 3224 .................................. مقدس روز در کردن کار حکم: شبهه

 3226 ............................... تورات در گوشت حرام واناتیح: شبهه

 3228 .......................... تورات با قرآن در ایانب داستان شباهت :شبهه

 3228 .................................. قرآن و تورات در نوح داستان: شبهه

 3236 ........قرآن و تورات در السالم هیعل میابراه داستان: شبهه

 3241 ................................. تورات در( ع) ینب لوط داستان: شبهه

 3246 .................................. تورات در( ع) اسحاق داستان: شبهه

 3249 ................................... یینها یریگ جهینت: 22 فصل

 3250 ............................. م؟ینیبرگز را نید کدام: 23 فصل
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 3250 ............................................................... م؟ینيبرگز را نيد کدام

 3254 ...................................................................... !دروغ؟ اي قتیحق

 3256 ........................................................................ !!گريد یشاهکار

 3257 ........................................................ !!یکیژنت ساختار جزء نيد

 3259 .............................................. کتاب یقیحق و درست نکته تنها

 3260 ..................................................... !؟ینيدیب اي جنگ عامل نيد

 3263 ............................................. ینيد زهیانگ بدون کشتن و جنگ

 3265 ............................................... !!سها دکتر چهرة نقاب برداشتن

 3266 ................................................................................ !!آخر سخن
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 مقدمه:

 شده منتشر های کتاب از يکی سها، آقای اثر «قرآن نقد» کتاب

 مورد در شده مطرح شبهات ايشان باشد، می ستیزان اسالم توسط

 ...است نموده منتشر کتاب يك در و کرده آوری جمع کال را قرآن

 علوم ی زمینه در ابتدا گويد می مثال دارد، زيادی ادعاهای

 به و شده خارج اسالم دين از اکنون و!  است خوانده درس دينی

 اگر يا ندارد صحت ايشان ادعای يا ولی! است پرداخته قرآن نقد

 ايشان خواندن درس که گردد می مشخص باشد داشته هم صحت

 مراجعه کتاب مطالب به! )است بوده  سطحی چه در و چگونه

 (شد خواهید متوجه بفرمايید

 در دارد،ايشان فصل 23 است، صفحه 1000 به قريب کتاب اين

 پیامبری جانب از تواند نمی مطالب اين کند می ادعا فصل 22

 فصل در ولی! باشد خدا سخن ندارد امکان و! باشد آمده برگزيده

 سخنش اين که است مشخص و! شود می هم خدا وجود منکر آخر

 !مخاطبان فريب جهت هم آن است، بوده نفاق فصل 22 در
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 معهجا تا دهد، ارائه ای ساده بسیار زبان با را مطالب نموده سعی

 ینهم با بوده اين بر هم ما تالش لذا باشند، جامعه عوام او هدف ی

 .نمايیم نقد را مطالبش شیوه

 اهل حديث کتب از خود نقد در ايشان است، مشخص آنچه

 قرآن نقد کتابش وقتی نیست معلوم است، کرده استفاده نیز سنت

 !است پرداخته احاديث نقد به چرا باشد، می

 اسناد بررسی» ی زمینه در بايد حديث نقد برای اينکه ضمن

 حديث کتب در حديث متن ديدن صرفا)  داشت تخصص «احاديث

 ولی ايم، داده پاسخ هم را اشکاالت آن ما هرچند ،!(نیست کافی

 نیز، الحديث علوم ی زمینه در شخص اين اطالعی بی و سوادی بی

 .گردد می آشکار خوبی به

 فصل پروژه، اين سريعتر چه هر اتمام جهت عبادالرحمن گروه

 قلم با لذا نمود تقسیم مختلف نويسندگان بین در را کتاب های

 فصل اساتید؛ شد موجب همین هستیم، برو رو توانايی اساتید

 متما الحمدهلل و دهند قرار مطالعه مورد دقت به را خود نظر مورد

 !دهند پاسخ را کتاب در شده مطرح شبهات
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 فهرست مانند دقیقا کتاب فهرست که بوده اين بر ما سعی

 می ديديد؛ ايشان کتاب در ای شبهه اگر لذا باشد، سها آقای کتاب

 پیدا را ايشان بندی فصل در متن عنوان و فصل ی شماره توانید

 و فصل همان ايم، نموده تدوين ما که کتابی به مراجعه با و کنید

 ی صفحه به و دهید قرار جستجو مورد فهرست، در را مطلب همان

 .نمايید مراجعه شده قید پاسخ و نظر مورد

 بیان همراه بوده، اين بر ما نويسندگان ی رويه نباشید، نگران

 با لذا! کنند تقديم را پاسخ ايشان، توسط شده مطرح ی شبهه

 .بود خواهید مطلع هم ايشان کتاب مطالب از ما، کتاب داشتن

 می کتاب اول ويرايش دارد قرار شما اختیار در که ای نسخه

 بعدی های ويرايش در اهلل شاء ان است اين بر ما سعی و باشد

 .دهیم ارائه کاملتری های نسخه

 گردد می درخواست( مخالفان و موافقان) عزيز، جوانان تمام از

 نمخالفا که ببینند خود چشمان با تا نمايند، مطالعه را کتاب اين

 استفاده هايی فريب چه از توحید؛ و پرستی خدا نور قرآن، نور

 بوق در هم باز ولی اند، شده هايی فهمی کج نوع چه دچار يا کرده

 !است اشکال از پر قرآن که اند دمیده کرنا و
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 و دانشجويان از زيادی تعداد ولی است، سخت خیلی باورش

 رکنا را کريم قرآن( سها آقای کتاب) کتاب اين خاطره ب ما جوانان

 خود دبفرمايی! اندکرده باور را ايشان ادعاهای متاسفانه و! گذاشتند

 مطالعه را« قرآن نقد به پاسخ در بهتان، رد و نیرنگ کشف» کتاب

 را ايشان  نادرست اشکاالت سقم و صحت و علمی سطح تا کنید

 .نمايید مالحظه

 

 

 عبادالرحمن الحادی رد گروه

ebad.alrahman97@gmail.com
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 : معرفی قرآن1فصل 

 کاکاخانینويسنده: قباد 

نويسنده فصل اول کتاب خود را به معرفی اجمالی قرآن 

اختصاص داده است تا به مخاطب خود بقبوالند که قرآن را می

کند که کتاب خود را برای فرض شروع میشناسد و با اين پیش

کسی نوشته است که دست کم يکبار قرآن را با دقت در معانی 

 خوانده است!

 ادعای خود صادق نبوده، چون ابتدايی بودناما ظاهراً در اين 

شبهات وارد شده در کتابش، گواه بر اين است که حتی خود وی 

 يکبار به شکل کامل قرآن را نخوانده است!

پراکندگی مباحث به روشنی نشانگر اين است که شبهات را 

 شناس نبوده است!آوری کرده و خود قرآنجمع

کتاب نیز خود دلیل  حجم باالی شبهات مطرح شده در اين

انداز است! کسی که ديگری بر سخیف و ناچیز بودن شبهه و شبهه

تنها چند صفحه علوم قرآن خوانده باشد و يا آشنايی اندکی با 

تاريخ قرآن داشته باشد بالفاصله از خود خواهد پرسید چگونه 
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-ممکن است کتابی که بیش از هزار و چهارصد سال به مبارزه می

حتی يك آيه همانند آن آورده نشده، به يکباره  طلبد و هنوز

 توسط يك شخص عجمی هزار صفحه رديه بر آن نوشته شود!

ه البته هیچ يك از شبهات تازگی ندارد و در طول تاريخ بارها ب

اند ولی قرآن همچنان زنده و پیشتاز در اشکال مختلف بیان شده

-افزوده می روز بر پیروانشمیدان هدايت جهانیان است و روز به

-اندازان و شبهات به قبرستان تاريخ پیوسته و میشود و شبهه

 پیوندند! 

د پردازد تا خونويسنده در ادامه به اختصار به معرفی قرآن می

 را قرآن شناس نشان دهد اما ناخواسته و گام به گام طبل رسوايی

 کوبد! خويش را می

 

 های اصلی قرآن شبهه: پیام

 کند:اصلی قرآن را اينگونه معرفی میهای نويسنده پیام
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قبول خدای واحد، قبول قیامت، قبول قرآن، ضرورت اطاعت 

و  دو! و جنگ برای قبولقید و شرط از خدا و محمد و فرامین آنبی

 رد آن!

 

 پاسخ:

در حالی که محور اصلی قرآن شناخت خدای واحد، شناخت 

 قیامت، شناخت قرآن و محمد است و نه قبوالندن!

خواهد با تحريف کلمه شناخت و جايگزاری آن با قبول می وی

ست به مخاطب خود اين پیام را بدهد که اسالم دين اجبار و اکراه ا

 و نه شناخت و قناعت!

خواهد بر قید و شرط(( میو باز با آوردن ))ضرورت اطاعت بی

آيات فراوانی که بر ))ضرورت اطاعت عقالنی و ايمانی(( تأکید 

 ش بگذارد!دارند سرپو

تمام قرآن را در قبول عقیده توحیدی و جنگ بر سر قبول و 

کند! اما از احکام عبادی، آداب تزکیه و عدم قبول آن معرفی می

خودسازی، احترام به خود، جامعه و طبیعت، حقوق والدين، حقوق 
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ايتام و يتیمان، احکام خانواده، احکام ارث و میراث، احکام بیع و 

یفری و جزايی، قوانین مدنی و جامعه هیچ سخنی معامله، احکام ک

 آورد!به میان نمی

زند و در حتی منشور حقوق بشر نیز از اين حقوق حرفی نمی

 اين زمینه قرآن پیشتاز است! 

 

 شبهه: تکراری و کم محتوی بودن قرآن

نويسنده در حالی به تکراری بودن برخی موضوعات و کلمات 

 10و لفظ قرآن را تنها در يك صفحه گیرد که خود اقرآن ايراد می

 600بار تکرار کرده و کلمه موسی را در 1600بار و در تمام کتابش 

 بار تکرار کرده است! 136صفحه از کتابش 

 

 پاسخ:

برخالف باور نويسنده تکرار نه تنها نقص نیست بلکه بیانگر 

 توجه و اهتمام به سخن و مخاطب است!
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 دارد به اوسويچ ماشین را برمیمثالً پدری هر بار که فرزندش 

ی گويد مواظب خودت باش! آرام برو!  باحوصله بران! هیچ فرزندمی

گزارد، حتی اين تکرار از سر دلسوزی را به حساب سادگی پدر نمی

گويی! اگر فرزند ناراحت شده و بگويد پدرجان همیشه اين را می

ه باز حد او  کند و اين نشان محبت بیشباز هم پدر آن را تکرار می

 فرزندش است!

دهنده محبت باالی پروردگار نسبت تکرارهای قرآن نیز نشان

یا اش است تا در مسیر زندگی پر از خطر و پر از وسوسه دنبه بنده

 تر و هوشیارتر گام بردارد!آگاهانه

 نويسد: کرمانشاه را شهری آباديا مسافری در سفرنامه خود می

ديدم! کرمانشاه نزديك يك میلیون جمعیت دارد! کرمانشاه شهری 

یست کوهستانی است! بازار کرمانشاه پررونق بود و... اينها تکرار ن

 بلکه برای رساندن بهتر منظور گوينده است. 

داند قرآن کتاب هدايت و از طرفی جناب سها هنوز نمی

است، پس اشکالی ندارد سر هر پیچ يك  راهنمای مسیر زندگی

تابلوی کاهش سرعت قرار دهد! همچنانکه در طول يك جاده 

کنند و هر تابلو چندين تابلوی )از سرعت خود بکاهید( نصب می
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هشداری برای يك موقعیت خطرناك است و هرچند تابلوها 

 های خطر متفاوت است!تکراريست اما موقعیت

صفحه  20با حذف مطالب تکراری در توان گويد قرآن را میمی

صفحه رديه نوشته  900صفحه،  20خالصه کرد، اما برای همین 

 دهد قرآن بسیار پرمحتواست!است!؟ اين خود نشان می

صفحه  20توان با حذف مطالب تکراری در گويد قرآن را میمی

گويد هزار و چهارصد سال است عقال و خالصه کرد، اما نمی

 ها ساخته ونويسند وکتابخانهمون قرآن کتاب میانديشمندان پیرا

 اند و هنوز هم مفاهیم قرآن تمام نشده است!پر شده

ترين کتاب هدايت به عصر علم و صنعت گويد قرآن نزديكنمی

چاپ است و تا پیش از قرآن شرك عقیده بیشتر ساکنان زمین 

در آوردند نه اينکه می با ديدن ماه سر تعظیم فرودها آن بود،

انديشه فتح آن باشند! انديشه مقدس شمردن ماه و ستارگان، 

شد که انسان به فکر تسخیر فضا و طبیعت و جانداران، مانع آن می

رازگشايی طبیعت و جانداران بیافتد! بوسیله قرآن انقالبی بوجود 

آمد که شرك را مغلوب توحید کرد و راه را برای هرگونه پیشرفت 

های دنیا با آمدن توان گفت کتابخانهمی و کاوش علمی باز کرد و

 قرآن و حول محور قرآن پر شد!
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های انقالب توحیدی و توسط بله! انقالب علمی بر شانه

دانشمندان مسلمان بنا شد ولی امتداد آن در غرب به صورت 

جدايی از دين شکل گرفت و آفات آن محصول همین کنار نهادن 

 دين است.

مه چیز را گفته است و چیزی را فرو گويد هنويسد قرآن میمی

نگذاشته است اما اينگونه نیست و خبری از فیزيك و شیمی و 

دار است که رياضی در قرآن نیست! اين سخن هماقدر خنده

بگويیم قانون اساسی ايران ناقص است چون خبری از فیزيك و 

 شیمی و رياضی در آن نیست!

م! عالمات است نه علوقبل از هر چیز بايد بدانیم که قرآن کتاب 

ها را بدست داده و کشف و ضبط بیشتر را قرآن در هر علمی سرنخ

بر عهده خود انسان گذاشته است مانند معلمی که يك راهنمايی 

-یآموزان واگذار مکند و پیدا کردن راه حل مسأله را به دانشمی

 کند.

گويد محمد قرآن را از کتب مقدس يهوديان، مسیحیان و می

 های ديگر گردآوری کرده است! فرهنگ
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 گويد که محمد )صلی اهلل علیه و سلم( سواد خواندن واما نمی

-نوشتن نداشت و پیش از آن صاحب هیچ اثر علمی و دست نوشته

د گرفتنای نبود و از اين جهت همواره بزرگان قومش بر او خرده می

 د درب شوسواد و امی مانند تو به پیامبری انتخاکه چرا بايد فرد بی

د کرده مانند عمرو بن هشام وجوحالی که در اين قوم افراد تحصیل

 دارند که به سبب دانش و سواد بااليش به ابوالحکم )پدر حکمت و

 دانش( مشهور است!

کند گويد قرآن در جواب کسی که درباره هالل ماه سؤال میمی

الی گفته است هالل ماه روزشمار و راهنمای ماه و سال است، در ح

 که هالل ماه نتیجه گردش خورشید است!

گويم قرآن کتاب حکمت است و نه آزمايشگاه علوم! حکمت می

هالل ماه دانستن حساب روز و ماه و سال است و اين هم به کار 

 آيد نه اينکه مکانیزم تشکیل اين هالل چیست!مردم می

مثل اينکه پزشکی به مريضش بگويد اين دارو برای سردرد 

ت اما مکانیزم و پروسه تأثیر دارو را به مريض نگويد که خوب اس

شود و با ها سوار میشود و بر حاملمثال دارو وارد جريان خون می
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کند! آيا مريض تأثیر بر اعصاب سمپاتی و و و... سردردت را کم می

 نیازی به دانستن اين مکانیزم آزمايشگاهی دارد؟

ا است تا ايرادی باشد فهمی خود سهاين سؤال بیشتر نشانه کج

 بر قرآن و خدا!

 

 شبهه: محیط زدگی قرآن

ه پرستی و تحقیر زنان بود کگويد اسالم نوعی مبارزه با بتمی

در محیط عربستان رايج بود در حالی که در ديگر نقاط جهان 

 شد و زنان محترم بودند! خدای واحد پرستش می

 پاسخ:

در زمان طلوع دار است! چون گويم اين يك دروغ شاخمی

خورشید اسالم در ايران ثنويت )دوخدايی( حاکم بود: خدای 

ا روشنايی )اهورا( و خدای تاريکی)اهريمن(! که همواره در جدال ب

ده شد! و هنوز هم پسمانهم بودند و گاهی اين و گاهی آن برنده می

 اين تفکر وجود دارد!



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

50 

 

ود! اب فرما بدر روم و غرب نیز عقیده تثلیث)سه خدايی( حکم

وز و ابن و روح القدس! در هند برهمايان و گاوپرستان و... که امر

 ها وجود دارد!پرستیهم اين شرك و بت

در باب تحقیر و برهنگی زن نزد مسیحیان و زرتشتیان و غیره 

 هايی مستقل نوشته شود همین قدر بگويم که زننیز که بايد کتاب

شود چون زن يك شخص نزد زرتشتیان مانند کاال به ارث برده می

 نیست بلکه يك شیئ است! زن به عنوان کفاره گناه مردان خانواده

 گرفت! زنی که فرزند پسربايد در اختیار مردان روحانی قرار می

 رود!نیاورد به بهشت نمی

نزد مسیحیان زايش دختر يك خسارت است! و نزد يهوديان 

يیل زنان حق زن حق آموختن تلمود را ندارد و هنوز هم در اسرا

ل شهادت را ندارند به دلیل چند لعنتی که در تلمود بر آنان تحمی

ن گويد خدايا مرا از شر شیطان و زنان حفظ کشده است! و بودا می

 خواند!و مريدانش را به دوری از زنان فرا می

 گويد؟اما اسالم چه می
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 حَیَاةً  فَلَنُحْیَِینَّهُ  مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنثَى أَوْ ذََکرٍ مِّن صَالِحاً عَمِلَ مَنْ

 1يَعَْملُونَ کَانُواْ مَا بِأَْحسَنِ أَجَْرهُم وَلَنَجْزَِينَّهُمْ طَیِّبَةً

هر کس چه مرد و چه زن، اگر ايمان بیاورد و اعمال صالح »

داش آوريم و پاداشته باشد، او را به جايگاه و زندگی نیکويی در می

 «کنیم.میبهترين کارش را برايش حساب 

گويد همین محیط زدگی باعث شده است تا قرآن توفیق آن می

 را نداشته باشد تا کتابی فرافرهنگی و همگانی باشد!

دار و جاهالنه، گويم نويسنده با آوردن اين شبهات خندهمی

-پشت سر هم مستقیم يا غیرمستقیم به مخاطب خود توهین می

 کند!

ها، کیست که نداند یدر اين عصر انفجار اطالعات و آگاه

مسلمانان هیچ گاه قدم به خاك اندونزی نگذاشتند اما امروز 

ترين کشور مسلمان است! قدم به چین نگذاشتند اما پرجمعیت

جمعیت مسلمانان چین بیشتر از عربستان است! قدم به اروپا و 

ترين دين در حال رشد در اروپا و آمريکا نگذاشتند اما امروز سريع

 الم است!آمريکا اس

                                                           
 97نحل،  .1
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های فکری خود را اسالم نزديك دو قرن مبارزه کرد تا پايه

های علمی و تثبیت کند، سپس مسلمانان شروع به فتح قله

 ها را درنورديدند!ها و محیطاخالقی کردند و فرهنگ

اين خود گواه بزرگی است بر اينکه هدايت در انحصار محیط و 

کتابی فرافرهنگی و  زبان و جغرافیا نیست و قرآن بیشتر از هر

همگانیست! و همین همگانی بودن ستمگران و ظالمان را نگران 

کند تا با تمام قوا به جنگش بیايند! وگرنه چه لزومی داشت می

سرايی کند! بهتر جناب سها نزديك هزار صفحه در رد قرآن ياوه

کرد تا هر نبود وقت خود را صرف نوشتن داستان برای کودکان می

 ها را!را خواب کند نه دل هاشب چشم

 

 نظمی قرآن شبهه: بی

نظمی در گويد مطالب قرآن تکه تکه و پراکنده است و بیمی

 زند!قرآن موج می

 پاسخ:
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دانی! نظم همیشه به معنای گويم هنوز معنای نظم را نمیمی

عددی  4531درپی بودن نیست! مثل اينکه کسی بگويد عدد پی

ده و... چیده نش 5و  4و 3و 2و  1ترتیب نظم است چون اعداد به بی

بیانگر يك عدد حقیقی  4531است! و اين سخن باطلیست چون 

نظمی نیست بلکه بیانگر واحدی است و چیدمان اعداد دلیل بی

 خاص است!

شود! قرآن از طرفی انسان خیلی زود از يکنواختی خسته می

دن ين با آورنیز مانند حکیمی دردشناس اين را در نظر دارد، بنابرا

کند و در مطالب گوناگون ولی هدفمند مخاطب را با خود همراه می

 آورد که در نگاه اول احساسنهايت نظمی حکیمانه را به وجود می

 نظمی است!شود بیمی

 آمیزد تا هیجانهای گوناگون را بهم میمانند فیلمی که صحنه

به  کند! بايدبیننده را برانگیزد و درنهايت پیام خود را منتقل می

 گزار اين نظم نوين است!قرآن تبريك گفت که بنیان

-پسندد! شايد يکی از ويژگیطبع انسانی نیز اين روش را می

های مثنوی که توانسته اقبال عمومی کسب کند همین است که 

ها تکه تکه و مولوی آن را به سبك قرآن نوشته است و داستان

 شود!پراکنده بیان می
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 اين شیوه نگارش قرآن خود دلیلی بر راستی گفتار ديگر اينکه،

رسول اهلل )صلی اهلل علیه و سلم( است که تا وحی معصوم مطلبی 

 دانست! و پراکندگیکرد، چیزی از خود نمیرا برای او بیان نمی

 های جبريیل است!ظاهری آيات دلیل وقفه

 

 شبهه: فهم قرآن

فته رد و قرآن از بین انگويد عالمان دينی به قرآن آبرو دادهمی

 کردند!را دوباره جمع می

 پاسخ:

دار ديگر! کسی که برای اثبات ادعای باز هم يك دروغ شاخ

 تواند در ادعایشود آيا میدرپی متوسل میهای پیخود به دروغ

هايش ارزش آن را دارد تا وقت خود را خود صادق باشد! آيا حرف

دلیل من فقط فصل اول صرف خواندن آن کرد! درست به همین 

 کنم!کتابش را خوانده و نقد می

را ها آن بنا بر قول خداوند و اجماع صحابه و تابعین که خداوند

در کتاب خويش ستوده است و امامان و بزرگان امت، قرآن هیچ 
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گاه از بین نرفته و اين قرآن همان قرآن است که بر پیامبر گرامی 

 دسترس امت بوده است!اسالم نازل شده و همواره در 

 آقای سها! آيا منطقی است که بگويی تمام عقال و علما و حکما

ترين رسد و روشنقرن که تعداشان به هزاران نفر می 14در اين 

لی وتاريخ را دارند، مغرور بودند و اشتباه کردند و فريب خوردند! 

 تو با عقل خود اين اشتباه را نکردی!

خلوت خويش بگويی: سها! شايد تو تر آن است که در عاقالنه

 کنی!مغروری و اشتباه می

 داری گوش اندر اين فکرت کز ايشان برتریپند خوبان را نمی

-گرگ را نشناختستی از شبان در چراگاهی که عمريست می

 چری

 

 شبهه: غیر دقیق بودن قرآن

 گويد قرآن غیر دقیق و دارای خطاهای نوشتاری است!می
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 پاسخ:

ترين اديبان دنیا در محیط نزول قرآن حضور بزرگگويم می

شناختند، داشتند که فصاحت و بالغت زبان عرب را به خوبی می

ی اما هیچ يك نتوانستند خطايی در قرآن بیابند و نويسندگان بزرگ

چون عمربن خطاب جذب همین اعجاز بیانی و لغوی قرآن شدند و 

 اسالم آوردند!

دگان و نوابغ محیط نزول قرآن عمربن خطاب که يکی از نويسن

بود و به سبب سخنوری و سخندانی از همان نوجوانی در مجلس 

 يافت و در بسیاری موارد نظرش را به بزرگان قومبزرگان راه می

د، شنودادند، وقتی برای اولین بار آياتی از قرآن را میترجیح می

 گويد: تاکنون سخنی به زيبايی اين سخنزده شده و میشگفت

 ماند! و بالفاصله اسالمام، اين سخنان به سخن بشر نمینشنیده

 آورد!می
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 : خطاهای علمی قرآن2فصل 

 

 قرآن و علم .. تضاد يا تطابق؟!

 کريم وارد شده بر قرآن علمی تاشکاال به نیپاسخ عقال

 يوسفی مراد  :نويسنده

 

 

 مقدمه:
 اسالم، مبارك ظهور دين یساله 1400 تاريخ درازای به

 برای فرصتی هر از وننشسته  صبور و ساکت دمی دشمنانش

 .اندنموده استفاده آن واقعی یچهره تخريب

  و خونین رو، در رو جنگ با( سلم و علیه اهلل صلی)پیامبر زمان

 در سپس بودند، مشغول  براندازی به بزرگوارش، ياران میان نفاق

 و اسالمی حکام بین در نفوذ و رخنه ايجاد با ديگر ماسکی و لباس

 تمدن کاروان مردم، دل در تحريفات ايجاد و شايعاتی اشاعه

 ،هاترديد دريای در انداختن لنگر و انحراف به را اسالمی

 ....وادارکردند
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 پاره تکه و گذشته قرن در اسالمی خالفت آخرين نابودی با 

 وارد اسالم امت پیکر بر ديگری یمسلمانان، ضربه خاك کردن

 .. ساختند

بسیاری از جوانان را  استعماری، کالن یهاسیاست راستای در 

 و مسلمان جوانان سالهاست که طوری با قرآن بیگانه کردند ،

 و هبا آن بیگان  و گرفته فاصله قرآن از معتقد، کامال و! نمازخوان

 آن واالی هایآموزه به اعتنايی و متاسفانه ديگر اندشده مهجور

 وجود با ( ولی!آزاردهنده است بسیار وضعیت اين حقیقتا(ندارند

 :هک است اين  سازد؛می امیدوار مرا آنچه  ها،نشیب و فراز اين تمام

ايجاد  یهامسافت اين تمام ما با وجود برومند و فهیم جوانان

 انج با را قرآن بودن اهلل من و بودن همتا بی و تقدس هم باز شده،

 و فاسد و معتاد جوانان  حتی کنید باور  ،داشته اند قبول دل و

 داشته نگه زنده خود دل و جان در را قرآن تقدس هم ما گناهکار

 ! اند

 اهلل صلی) اهللرسول امّت یخورده قسم دشمنان متاسفانه ولی

بسیار  و نکردند اکتفا هم انگیزغم  جدايی اين به ،(سلم و علیه

 رزي را قرآن مبارك کالم احترام و يگانگی و قداست کردند تاتالش 

 !ببرند سوال
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  مبارك، اسالمِ  یچهره دادن نشان کريه نهايت: با در و

 از استفاده با و کردند رونمايی نیز را خود یتوطئه جديدترين

 ديگر رونقی را خود کار جمعی، ارتباط هایرسانه و مجازی فضای

 ! سرخوشند آن به کنیم که چگونه مشاهده می دادند و

 و هاگروه ها،سايت شومشان، مقاصد به رسیدن ها برایآن

 سو ما جوانان اطالعیبی  از و  کرده ايجاد شماری بی هایکانال

 گويند:که می اندرفته پیش جايی کنند، تامی استفاده

 (! باهلل العیاذ) دارد وجود اشکال قرآن در  -

 زمان آن  ديدگاه با دارد. مصرف تاريخ، دين هایآموزه -

 ! است تضاد در امروز تجربی علوم با و داشته مطابقت

 را آن  بسته چشم مسلمانان است، بشری علوم ضد قرآن -

 همخوانی زمان، اين مشکالت با نیستندکه واقف و اندکرده قبول

 ندارد...

 ...ديگر یمتخاصمانه سخنان از بسیاری  و -

 و! آورندمی هم دلیل خود نادرست ادعای برای جالب آنکه 

 وارد مبارك آيات بر  تجربی، علوم لحاظ  به را اشکاالتی

 وفور به را موارد اين  کنید؛ مراجعهها آن منابع به اگر ...! اندساخته

 در شبهات اين گسترش برای که شد خواهید متوجه و يابیدمی

اند) شده متحمل را گزافی هایهزينه و هاسختی چه جوانان بین
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 با را جوان تا کنند هزينه حاضرندهاآن: يعنی اين مسلمانان عزيز

 کنند( دشمن دين، و قرآن

 و کرده شروع را عیار تمام جنگی ی کالم: معاندان،خالصه

 یهاجنگ و متعارف یهاسالح با بار نه اين نمايند، ولیمی رهبری

 ...! قلم با بلکه و آتش؛ گلوله با نه ، مرزی

 و کنند که قداستخود تالش می زهرآگین هایقلم ها باآن

 وسازند  خارج مسلمان جوانِ هامیلیون دل از را کريم قرآن احترام

 ..نمايند محو

 یبرا ای برنامه قرآن، مفاد از آگاه جوان که نددانمی ها خوبآن

 به تجهیز، ترين سخت با خواهد شد لذا آنان قیدهای از بردگی نفی

 ....اند آمده محسوس، غیر جنگ

 کهنه با مبارزه و تجدد نام به !اسالم و دين علیه جنگ اعالم

 !پرستی

 اشکاالت بحث  دارند، تاکید آن روی بیشتر مغرضان آنچه

 .باشدمی کريم قرآن در موجود علمی

 و علم عصر عصر،  که دانندمی خوبو  واقفند امر اين بر  چون 

 در بديلی بی امپراطوری علم، که دانندمی هم باز و است تکنولوژی

 چقدر ادعاها،  اثبات برای آن، بر تکیه اهمیت و داردهاانسان ذهن

 به که کنندمی تالش بسیار خاطر همین به  باشد، مهم تواندمی
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 بخشِ به که علمی با شما باور و عقیده: بگويند جوانان

 !دارد منافات و تضاد شده، تبديل شما زندگی ناپذيرجدايی

 :گفت بايد ولی

 حقیقت، جويای یهاآيا جوان اند؟ مرده ما یهاقلم آيا -

  رانند؟می میدان در گوی چنین اينان، که شده منقرض نسلشان

 ، برايشان ديگران که نیستند حساس اين به ما دانايان آيا-

  ديده اند؟ قرآن  بدون دنیايی خواب

 اين قبال  در که منقرض گشته  ياوه، به گويانِ  پاسخ نسل آيا-

 شوند؟ مسئولیت  بی حساس،ی خدعه

 از ترضعیف خدای منان مقابل در ما مسئولیت احساس آيا-

 باشد؟دروغین می معبودهای مقابل درها آن مسئولیت احساس

 تا داشت آن بر مرا دين، درد و دغدغه اين و سواالت اين تمام

 ... شوم قلم به دست

 گرفتم، تصمیم( تعالی و سبحانه)متعال اهلل از استعانت با لذا

 الحمد و دهم پاسخ را کريم قرآن بر شده وارد علمی اشکاالت تمام

 . شد انجام موفقیت با کار اين هلل

 ینکته چند  کتاب، یمطالعه برای  که کنم يادآوری است الزم

 :باشید داشته نظر در را زير
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 کتاب بلکه  نیست؛ علمی کتاب يك عنوان هیچ به  قرآن،. 1

 ما بینیجهان تکمیل جهت در اوقات گاهی فقط  است، بشر هدايت

 .است داشته خلقت جهان به اشاراتی و گريزها

 ارزشبی  عنوان هیچ به  قرآن، علمی مسائل طرح از ما هدف. 2

: بگويیم خواهیممی فقط ما نیست، بشر علمی دستاوردهای کردن

 14 ندارد امکان  است، نیامده متعال خداوند جانب از کتاب اين اگر

 گونه اين را مربوطه مسائل تخصصبی و سوادبی فردی پیش قرن

 !  باشد کرده بیان شفاف و دقیق

 از يکی( سلم و علیه اهلل صلی) پیامبر اگر حتی نکنید فراموش

  چنین بیان هم باز  بود؛می تجربی علومی حوزه در دانشمندان

 از بشريت که شد نازل عصری در قرآن چون  است؛ معجزه مسائلی

 بردهمی سر به بدويت از حالتی در و ضعیف بسیار علمی لحاظ

 مسائل اين از فضا، آن در موجود علم و زمان آن دنیای  است،

 (.است موجود کتاب در که جنین، بحث مثال) بود اطالعبی

 جديدی ینکته اگر حتی  قرآن، در شده اشاره علمی مسائل. 3

 دتضا در امروز علم بديهی امور با که همین نیاموزد؛ ما به هم را

 .کنندمی ثابت را قرآن بودن اهلل  جانب از نیستند،

 اشکاالت تمام باشد،می خاص شخص که شبهات ینويسنده. 4

 آخر و خالص تیر خیالش به که بود کرده جمع را  خودش  زعم به
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 فرصت اين از هم ما خدا ياری به ولی کند، پرتاب اسالم سمت به را

 به ايشان توسط  شده،آوری گرد یمجموعه نقد با و کرديم استفاده

 عدو) داديم پاسخ را زمینه اين در شده مطرح شبهات تمام يکباره

 (.خواهد خدا گر خیر سبب شود

 روی شناسانهروان بسیار و مرحله به مرحله نويسنده،. 5

 کالم اين: نويسدمی بررسی هر پايان در و کرده زوم موضوعات

 گفته را چیزی همچین خداوند ندارد امکان و است غلط  محمد،

 ! باشد

 علیه اهلل صلی) اکرم رسول عظمت و قرآن تقدس ابتدا درواقع 

 خدا نفی سراغ بعدی مراحل در و بردمی سوال زير را( سلم و

 !رودمی

 از لذا( شودمی خدا وجود منکر مستقیم آثارش یادامه در) 

 . بشناسید را او نیرنگ اين حاال همین

 تا  است،  کرده فربه و  حجیم را اشکاالتش توان حد در. 6

 ! است شده نوشته اسالم علیه مطلب چقدر  کنند؛ تصور  مخاطب

 سوال زير متقن استدالل با فقط مطلب يك حقانیت که حالی در

 ...ديگر نادرست امور و نمايیسیاه با نه رود،می

 دقیق بر دالِ  را مطالب کردگی ورم که معناست آن به اين

 .نترسید آن اطناب از و  ندانید کردن بررسی
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 کتابهای از کپی و برگرفته قرآن، که کندمی ادعا مدام او. 7

 . است...و چینی و عبری و يونانی

 ادعا و شده داده نسبت قرآن به  دروغی که جايی در بنده لذا

 هم گذشته هایکتاب در فاحشی غلط همچین بفرمايید که کندمی

 را قرآن مورد در شده مطرح اشکال بودن نادرست فقط دارد، وجود

 .امکرده ثابت

 ارزش بی جهت کرده، نقل قرآن از را درستی مطلب اگر اما

 مهم زياد قرآن حرف  کندمی ادعا وحی، کالم علمی نکات کردن

 وجود مسائلی همچین دقیقا هم او از قبل کتابهای در چون  نیست؛

  اين که امکرده ثابت و کرده مطالعه را منابع آن  من است؛ داشته

 .ندارند قرآن به ربطی اصالها آن و ندارند صحت  ادعاها،

 نشود خلط مطالب که داشت دقت همهاتلبیس به بايد بنابراين

 .نشود صید مقصودش ماهی آلودگی، گل اين از و

 به ولی  دارد، هدايتیی مايه درون قرآن که است درست. 8

 با را قرآن ادبی کتاب او حال. است کرده پیدا نزول ادبی  سبك

 قرآن در شده انجام تشبیهات و کرده بررسی تجربی علوم عینك

 تشبیه چراغ به را ستارگان  قرآن،: مثال داند،می علمی اشکال را

 !نیستند چراغها آن و است غلط اين:  گويدمی او کرده،
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 از ديگر شويم، ادبیات یحوزه وارد او فیلتر با اگر یددانمی 

 باقی چیزی... و الطیر منطق و معنوی مثنوی و گلستان و بوستان

 واهندخ علمی اشتباه از پر طبعا و تشبیه از پرها آن :زيرا  ماند؛نمی

 !بود

 عنوان به را مفسران از برخی جانب از شده مطرح ديدگاه او. 9

 شروع را نقدهايش وهاحمله و گرفته، نظر در آيات اصلی معنای

 و کرده نقد را ديدگاه يك  او حالت بهترين در که حالی در کند،می

 و الصلب بین من يخرج بحث مثال. )دارد قرار خود جای سر آيه،

 (.ترائب

 ! نمايیسیاه نه است، روشنگری ما کار. 10

 امکرده قید کمال و تمام صورت به هم را افکنشبهه مطالب لذا

 و نبوده الزم مباحث از برخی نقل که محدود بسیار موارد در مگر)

 عزيز جوانان تا( امکرده قید را نوشتن عدم دلیل هم جاهمان در

 مطلب هم ما، فکر صاحب جوانان بگذاريد .کنند قضاوت خود

 با بگذار مسلمانان، پاسخ هم و باشد اختیارشان در اسالم دشمنان

 تحريف را واقعیات چگونه اسالم دشمنان که ببینند خود چشمان

 ...کنندمی



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

66 

 

 مد چه آن که باشند نداشته ایبهانه هم ستیزاناسالم همچنین 

 نندبدا و باشد موجود همها آن متن بگذار... نکرديد نقد بود ما نظر

 .ايمکرده نقد را همان اتفاقا که

غبار   با که است فضايی نمودن شفاف بقصد و منصفانه ما نقد

 ما که باشد يادتان پس ..... است  شده خلط باطل و حق شبهه،

 .ايمافکنده هاتاريکی بر نورافکنی  تنها و نکرده حذف را چیزی

 

 

 :پايان در

 هایشب در که کنممی تقديم جوانانی تمام به را پاسخ ها اين

 پشت هاساعت پاك، نیتی با گمنام، کامال صورت به تاريك،

 مجازی فضای در و( دارند دست به گوشی يا) نشینندمی کامپیوتر

 کنند،می دفاع ستیزاناسالم مقابل در مبارك اسالمِ  موجوديت از

 دشمنان سر از خواب که دست، به قلم مجاهدان اين حال به خوشا

 زدن برهم صدد در خودی مجاهدانه و ايمانی خیزش با و اند ربوده

 استعمارگران یشده تعیین پیش از هایبرنامه و معادالت تمام

 .هستند نوين

 اننصیبت را قیامت و دنیا سربلندی و  برکت پر را کارتان خداوند

 ...بگرداند
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 !منی آب پستی استی اول: شبهه

سپس نسل او » 1مَهِینٍثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِْن سُلَالٍَة مِنْ مَاءٍ 

 «.)انسان( را از چکیده آبى پست مقرر فرمود

های امروزه مشخص شده است که منی يکی از برترين پديده

ی در حال ی آن میلیونها اسپرم زندهحیاتی است. در هر قطره

ی مواد الزم مثل غذا و آب و مواد حفاظتی فعالیت همراه با همه

 کرد که منی آبیاطالع گذشته گمان می وجود دارند. اما انسان بی

ی غلط عوام را انگیز است همین ايده ارزش و نفرتپست و بی

بود قطعا  محمد وارد قرآن کرده است. اگر اين آيه از خدا

دانست که منی از عظمتهای خلقت و فوق العاده ارزشمند است می

ت نه کالم محمد اس ی مذکوردانست. بنابراين آيهو آنرا پست نمی

 .خدا

 پاسخ به شبهه:

 :اندچه زيبا گفته

                                                           
 .8سجده،  .1
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فهمند عذاب دهند و آنانی که میفهمند عذاب میآنان که نمی

گاهی آاند با ناواقعا افرادی که اين شبهه را طراحی کرده .بینندمی

  .اندرنج و عذاب شده یبرای مسلمانان مايه خود

گذاری در دنیای ما کامال دوستان توجه داشته باشید که ارزش

 ،های خاصی در يك منطقه وجود دارد، مثال سنگاستنسبی 

کنند و برايشان هیچ عبور میها آن مردم روستا هر روز از کنار

رود مسحور شناس به آنجا می ولی وقتی يك زمین ،اهمیتی ندارد

 د!گردمی زيبا یهاسنگجذابیت آن 

به معنای نادانی و بی  دننداربرای مردم روستا ارزشی اينکه 

چه نوع چه مربوط است که ها آن ... بهاطالعی آن مردم نیست

يا طبق چه فرايندی شکل  هايی در اين سنگ وجود داردکانی

شناس بسیار حائز فرد زمینآن اين نکات برای  امااند! گرفته

 .اهمیت است

رود یبه نمايشگاه کتاب می ادبیات يا مثال يك دانشجوی رشته

دهند، آن هايی را به صورت رايگان به مردم میدر آنجا کتاب

آن دانشجو کتاب رايگان را  .باشندها در مورد فیزيك میکتاب

 برای او هیچ ارزش و اهمیتی ندارد ولی برای گیرد چونتحويل نمی

بسیار بسیار  تواندفیزيك اين هديه میی يك دانشجوی رشته

 .باشدارزشمند 
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گزاری ارزش «های مختلفحوزه»بدانید با توجه به خالصه 

 کند.پیدا می« تغییر»هم هاگزاره

 :پردازيمحال به بررسی شبهه می

ها و قرآن مجید کتابی است به عنوان راهنمای همیشگی انسآن

، لذا در همین از جامعه بشریمشکالتِ اخالقی و رفتاری  زدودن

 باشد)آن هم در مقام تذکر تامیراستا فرموده منی يك آب پست 

 ی ازکه روز و به خاطر بیاورند دنجايگاه واقعی خود را بدانها انسآن

 ند(اهمین آب خلق شده

کنیم که منی در زندگی اجتماعی ما يك آب و واقعا مشاهده می

 ی عمومی استاين يك قاعده باشد.منفور و ناپسند و پست می

خود روند و فاصله به حمام می بال شوندافرادی که دچار احتالم می

چون با اين وضعیت اصال احساس راحتی  . )دنماينمی را پاکیزه

 (کنندنمی

بدون هیچ دلیلی  ،افکن در يك تلبیس آشکارحال جناب شبهه

کند اين مايع حاوی شده و ادعا می« شناسیزيست»ی زهوارد حو

 ... و باشدمیاسپرم زنده است و از لحاظ حیاتی بسیار مهم 

ی ارزشمند يك حوزه که چگونه گزاره !متوجه تلبیس او شديد

 نمايد؟ای ديگر بررسی میرا با عینك حوزه
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 مايع کم ماچه اشکالی دارد منی در جامعه و زندگی روزمره 

 و گرانبها تلقی شناسی بسیار ارزشمندارزشی باشد ولی در زيست

 کر کردم(هايی که در باال ذمثال مانند) !گردد

اين مايع از لحاظ علمی کنم  مگر قرآن گفته تعجب می 

افکن شروع نموده به بیان ارزش  فرد شبهه چرا! ارزش استبی

 !؟علمی اسپرم

شود و بدنش آغشته به منی است آيا کسی که احتالم می

 :گويدمی

 و هر قطره باشدمیهای حیاتی به به، اين يکی از برترين پديده

شورم بگذار آن را نمی لذا ها اسپرم زنده است،ملیوناش حاوی 

ونه داند که اين گمی افکن شبهه خود! چند روز بر لباسم باقی بماند

 .نیست

 ی علوم تجربی()در حوزه علمی یلذا بايد بدانیم قرآن کتاب

و مثالهايش هم در باشد مینیست بلکه يك کتاب اجتماعی 

نه بیان قواعد )اند هراستای هدايت اخالقی بشر وضع شد

هايی در مورد طبیعت و مثال گاهی اوقات ولی ،(شناسیزيست

با علم روز و  کنیمدر کمال تعجب مشاهده می کهکشان و... زده که

منطبق است، لذا  شناخت انسان معاصر از جهان خلقت بديهیات
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 کتاب علم برای هدايت بشر و گويیم اين کتاب از جانب خداستمی

 .ی علوم تجربی( نیست)در حوزه

کارانه  افکن به صورت فريب کنیم فرد شبههمشاهده می اما

به « شناسانهزيست»ولی  نمودهقرآن را نقل « سخن اجتماعی»

 قضاوت آن پرداخته است!

ادبیات بگويیم واقعا هیچ  یرشته به دانشجوی اين استمثل 

و مفید نزد ت فیزيكگويی کتاب ای چطور میبويی از سواد نبرده

سواد هستی و هیچ  دانی؟!! پس تو بیارزش آن را نمی !نیست

 !!!!علمی نداری

 خود آنچه بیند وفضا را مناسب می افکن فرد شبهه در پايان

)خود بريده و نمايد میخواهد را به ذهن مخاطب منتقل می

 ...!پس کالم محمد است و دوخته(...

 .غافل از اين که استدالل خودش غلط است

قول ديگری هم وجود دارد که ذکر « ماء مهین»البته در مورد 

 به معنای« ُمهین»گويند باشد، برخی از پژوهشگران میآن الزم می

به معنای صاحب « مَهین»باشد، ولی ضعیف و حقیر و پست می

با  استفاده کرده است،« مَهین»وظیفه است و خداوند در اين آيه از 

 باشد.وظیفه میاين معنا که اين آب دارای 
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اما چون اکثر مترجمان و مفسران آن را به پست ترجمه 

اند و شبهه افکن نیز روی همین معنی شبهه وارد کرده است، کرده

همان را بررسی کرديم و ثابت نموديم که اگر َمهین به پست هم 

 ی شريفه وارد نیست و شبهه افکنانترجمه شود باز اشکالی به آيه

 ند.باشدر اشتباه می

 

 جوانان عزيز هوشیار باشید

 

 

 

 هاخروج منی از بین ستون فقرات و دنده ی دوم:شبهه
 خُلَِق مِن ماء دافِقٍ فَْلینظُِر اْلإِنسانُ مِم خُلِقَطارق: ی سوره

  1الصلْبِ والتَّرَاِئبِ يخْرُج مِن بین

 از آب» «پس انسان بايد بنگرد که از چه آفريده شده است»

که[ از بین ستون فقرات و استخوانهاى ]» «خلق شده اىجهنده

  «آيدیم  سینه بیرون

                                                           
 .7و6و5طالرق،  .1
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گويد نسل آدم را از پشت انسان برگرفته ی زير نیز میدر آيه

 :همان آيات قبل است مؤيد که است

 وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِی آدم مِن ظُهوِرهِم ذُريتَهم وأَْشهدهم

قَاُلواْ بلَى َشهِدنَا أَن تَقُولُوْا يوم اْلقِیامةِ إِنَّا علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِرَبکُم 

1کُنَّا عنْ هذَا غَافِلِینَ

و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذريه )نسل( »

ساخت که آيا  را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه آنان

ت گفتند چرا گواهى داديم تا مبادا روز قیام پروردگار شما نیستم

 «.بوديم بگويید ما از اين ]امر[ غافل

 

 شود و درساخته میهاامروزه مشخص است که منی در بیضه 

شود و خارج می شود و از مجرای ادراری منی ذخیره می کیسه

ساخت و مسیر خروج آن هیچ ربطی به ستون فقرات و سینه  محل

ريشه اين غلط، . ی قرآن، غلطی فاحش استگفته پس اين ندارد.

پزشك يونانی در  Hippocrates در خرافات باستانی دارد. مثال

گیرد و سال قبل معتقد بود که منی از مغز سرچشمه می 2500

 شود و از آنجا به کلیهسپس وارد نخاع موجود در ستون فقرات می

 ,Hippocratic Writings) رودو مجرای ادرار می و بیضه

                                                           
 .172اعراف، .1
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Penguin Classics, 1983, pgs.317-318)  همچنین در تورات

موارد متعدد بهمین مطلب اشاره شده است  سال پیش( در 3000)

پادشاهان بسیار از  "گويد يعقوب می از جمله خدا در خطاب به

 Torah, Genesis)  "پشت )صلب( تو پديد خواهند آمد

35:11) 

اين غلط در بین اعراب نیز از قديم و حتی امروز شايع است. 

ه محمد يك غلط عامیانه را به اسم خدا وارد قران کردکه  بینیدمی

داند منی در کجا ساخته و جريان که نمی يیخدا است. بیچاره

 که اينست طارق یسوره خطای واضح ديگر در آيات. يابدمی

شود. چون گفته شده که انسان از منی مرد ساخته میگويد می

در مورد منی  شود. آب جهنده فقطساخته می انسان از آب جهنده

زن اصوال فاقد منی است و تنها  در مرد صادق است. چون

 رحم دارد که انتقال اسپرم ی مجرای تناسلی وترشحاتی در ديواره

جدار تخمدان آزاد  کند. و تخمك زن هم با پاره شدنرا تسهیل می

 شود و آب جهنده نیست.می

د و زن خواست بگويد که انسان از منی مراز طرف ديگر اگر می 

برد نه را بصورت تثنیه بکار می شود بايد آب جهندهساخته می

ای نشده در نطفه اشاره مفرد. بعالوه در هیچ جای قرآن به نقش زن

صرفا حاصل منی  است. اين هم يك باور غلط قديمی بود که بچه را

بود.  دانستند و حتی تا همین اخیر نیز در جوامع رايجمرد می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

75 

 

 ه محمد اين غلط رايج را وارد قرآن کرده و به خدابینید کبازهم می

نسبت داده است. الزم به ذکر است که در رواياتی صحبت از آب 

رسد شده است. در صورت صحت روايات مذکور بنظر می زن و مرد

متوجه اين خطای خود در قرآن شده است و در حديث  که محمد

در قرآن ر صورت آنچه ه کرده است ولی به سعی در اصالح آن

 .آمده است غلط است

 

 پاسخ به شبهه:

ای حق به نويسد، سپس در قیافهتفسیر دلخواه خود را می

 نمايد!جانب آن را نقد می

 آيا اين اسلوب يك نقد منصفانه است؟ به هیچ عنوان. 

های ی طارق بحثی مبارکهی سورهدرمورد آيات شريفه 

ی آيات يك بار ديگر فراوانی صورت گرفته است ابتدا به ترجمه

 توجه بفرمايید:

 آبی شده؟ از آفريده چیزی چه از که کند نگاه بايد انسان»

و  صُلب شود ازمیانمی خارج که است، آبی ساخته شده جهنده

 «ترائب
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باشد پس می جهندهبا توجه به اين که فقط مايع جنسی مرد 

گیريم که آيه تنها در مورد اسپرم سخن گفته است. نتیجه می

اند اين دافق و مشکل مفسران گذشته اين بوده که تصور نموده

اند بحث جهندگی در مورد مايع مرد و زن ارائه شده است، لذا آمده

يات افزوده اند، در حالی که و سینه زن را به ترجمه آ مرد پشت

 اين گونه نیست.

باشد)نه ستون فقرات ، صُلب قطعا به معنای سختی و سفتی می

و استفاده از ستون فقرات برای تفسیر فقط يك فرض است( ولی 

در مورد ترائب چندين معنا وجود دارد و همین کار را کمی 

 تر کرده است.پیچیده

سال پیش  1400ند منان عزيزان توجه داشته باشید که خداو

اين آيات را فرستاده است، برخی از آيات بنا بر حکمت پرودگار 

فرمايد، لذا دانیم که دقیقا پرودگار چه میواضح نیستند و ما نمی

مفسرانِ گرامی برای پیدا نمودن اين نقاط گنگ به توضیح آيات 

 اند.پرداخته

به حال تفاسیر  ی طارق تای مبارکهدرمورد اين سه آيه از سوره 

گويد منظور ستون ام، حال يکی از تفسیرها میبسیار زيادی ديده

افکن هم همین را به  باشد. فرد شبههفقرات و استخوان سینه می

ی معنای واقعی و تفسیر صد درصدی آيه در نظر گرفته و به منزله
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آن حمله کرده است ولی همانگونه که گفتیم اوال اين آيه در مورد 

 جنسی مرد است و صلب و ترائب معانی ديگری دارند. مايع

 تذکر:

گويند کنند و میدر اينجا ناباوران از فرصت سوء استفاده می

فرمايد قرآن به سادگی نازل شده و کتاب پس چرا خداوند می

باشد؟! در حالی که همچین مسائل گنگی در راهنمای بشريت می

 آن وجود دارد؟

نان آنچه مربوط به هدايت بشر باشد گويیم خدای مدر پاسخ می

را به طور کامال ساده بیان کرده است مواردی همچون توحید و 

ونه گمعاد و قصص انبیاء و احکام و... ولی اينکه برخی از آيات اين 

طوری نیست که فرد بگويد من هدايت ها آن هستند معانی

شوم. در قرآن اين همه عظمت و بزرگی وجود دارد فردی نمی

شك قصد  گويد من بخاطر اين يك مورد آن را قبول ندارم بیب

گیری دارد. تازه گفتیم که در اين يك مورد هم تفاسیر  بهانه

افکنان فقط آن تفسیرهای ضد علم متفاوت وجود دارد و شبهه 

اطالعی آن مفسران عزيز از مسائل علمی بوده  )که ناشی از بی

 اند.است( را برگزيده

در تمام اين التهابات آنچه ثابت و پا برجاست  مخاطبان عزيز

يخرج من بین صلب و باشد که فرموده است: کالم حق تعالی می
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حال شخصی بیايد يك تفسیر را نقد نمايد کار او به معنای  ترائب

 نقد قرآن نیست.

کنیم آن تفسیری که ضد علم است مورد در ادامه ثابت می

 قبول ما مسلمین هم نیست.

باشد و تمام شك اين آيات در مورد مرد میکه بی گفتیم 

 اند اين نکته را در نظرهايی که بحث زن را کردهتفاسیر و ترجمه

اند، همچنین صلب بدون هیچ گمانی به معنای سختی نگرفته

 باشد، اما ترائب معانی متفاوتی دارد توجه بفرمايید:می

 گويندای به آن استخوان سینه میالف( عده

آيد و خاك نرم است و به گويند از تراب میای میدهب( ع

 باشدمعنای نرم می

تواند به معنای امور دوتايی در بدن گويند میای میج( عده

 (5ص ،20ج قرطبی، ها )تفسیرها، پاها، رآنباشد، دست

 و معانی ديگر...

 های متفاوتی دارندبا توجه به اين معانی مفسران ديدگاه

گويند منظور آيه ستون فقرات و سینه است میافراد )الف( 

ی شکم و چون مايعات و محتويات الزم برای تشکیل منی از ناحیه

 شود.اين اعضا تامین می
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گويند لگن که سخت است و مثانه در قسمت جلو افراد)ب( می

 نرم است

تواند پاسخ مهمی برای برای مورد )ج( موضوع دوتايی بودن می

قسمت صلب که ثابت است و مکان سفت و  مسأله دريافت کرد،

باشد )استخوان خاجی يا ساکروم را در نظر بگیريد، سختی می

 روی گوگل بنويسید ساکروم تا عکسش را ببینید( برای ترائب هم:

اپی »ها پیش از خروج مکانی به نام ی اسپرممحل ذخیره 

ها آن قرار دارد و بههاباشد که درست در پشت بیضهمی« ديديم

چسپیده است، با اين حال در جلوی اپی ديديم چه قرار دارد؟ 

باشد.)روی گوگل بنويسید اپی ديديم و به بیضه، که نرم هم می

 عکس آن توجه بفرمايید(

باشد به صورت قرينه و با در های مرد هم دو عدد میحال بیضه

نظر گرفتن اين معنی )ترائب به معنای دو عضو يکسان يا قرينه( 

توانیم به تفسیر قابل تاملی دست پیدا کنیم)حتی عده ای از می

 باشد...(هاتواند منظور از اين دو مورد رانگويند میمفسران می

فرمايد يخرُُج، يعنی خارج اگر دقت بفرمايید قرآن کريم می

 شود.می
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شود، همانگونه که ذکر شد اپی يعنی در آنجا بوده و خارج می

ست هاباشد دقیقا در پشت بیضهها میی اسپرمديديم محل ذخیره

 گردد.و مايع جنسی مرد بعد از انزال از آنجا خارج می

 

، نويسنده از بین چندين تفسیر کنمباز هم تکرار میاما عزيزان 

 گويد در قرآن اشتباهرا انتخاب نموده و میها آن ترينِغیر علمی

ه تفسیر و ترجمه وجود دارد که در بهترين حالت، نقد او متوج

 است نه قرآن کريم.

در ادامه، چند ادعای ديگر را هم مطرح کرده است  افکنشبهه 

 دهیم:پاسخ میها آن که به

های يونانی به ما هیچ ربطی ندارد چون اوال اشتباه در کتاب

ثابت کرديم در قرآن هیچ خطايی وجود ندارد و شما در اشتباه 

 هستید.

گويد از پشت، منی خارج تورات می کنید درثانیا ادعا می

 کنیم به تورات توجه بفرمايید:شود. مراجعه میمی

ملل زياد و پادشاهان بسیار از نسل تو پديد خواهند آمد. 

ز سرزمینی را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و به نسل تو نی

 (15تا  10بندهای  36)پیدايش، باب  ...خواهم داد
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تولید منی از پشت و... وجود ندارد، پشت و اصال بحث صلب و 

در اينجا منظور نسل و ذريه است ولی متاسفانه نويسنده فکر 

هايش بگويد شما از پشت من هستید کند اگر شخصی به نوهمی

را هامنظورش اين است موادی از پشت او بیرون آمده و فرزند و نوه

نظور آن که اين يك اصطالح عمومی است و مساخته! در حالی

 باشد.می« نسل»

گويد طبق نظر قرآن فقط مايع جنسی ثالثا در ادعايی ديگر می

مرد در ايجاد جنین نقش دارد و قرآن به ايجاد نطفه و ترکیب 

 گويیم قرآن را بايد با قرآن فهمباور ندارد. میهااسپرم و تخمك

 کند( کرد )نويسنده در اکثر شبهات از همین قاعده استفاده می

 کنیم:ی انسان را مطالعه میی مبارکهی دوم سورهلذا آيه

میعاً سَجَعَلْناهُ یهِ فَتَلإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْ

وول( ا انسان را از نطفه آمیخته )از اسپرماتوزوئید و ام» بَصیراً

آزمائیم، میايم، و چون او را )با وظائف و تکالیفی، بعدها( آفريده

 .«ايمبه عبارت ديگر عاقل و دانا( کرده)وی را شنوا و بینا، 

پس در قرآن کريم هیچ اشکالی وجود ندارد و اشکال از فهم 

 باشد.نادرست مخالفان می

 تعیین نر و ماده پس از علقهی سوم: شبهه
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 ىفَسَوَّ فَخََلقَ َعلَقَةً نَکَا ثُمَّ ﴾37﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِیٍّ يُمْنَى 

اى از او نطفه آيا» ﴾39﴿ وَالْأُنْثَى الذَّکَرَ الزَّوْجَیْنِ  مِنْهُ فَجَعَلَ  ﴾38﴿

بسته  سپس بصورت خون» «شود نبودمنى که در رحم ريخته مى

رد و از او دو زوج م» «درآمد و خداوند او را آفريد و موزون ساخت

 «.و زن آفريد

 

احاديثی با مضمون واحد آمده است از در تفسیر آيات فوق 

 جمله:

شب قرار می گیرد سپس  40پیامبر گفت: نطفه در رحم بمدت 

فرشته می پرسد ای خدا مرد . فرشته ای را بسوی آن میفرستد..

 باشد يا زن؟ سپس خدا او را مرد يا زن قرار می دهد.)صحیح مسلم

 (2645حديث  3ج 

بودن جنین پس از مرحله ی اين آيات می گويند که نر و ماده 

علقه معین می شود که غلطی فاحش است، چون جنسیت جنین 

به محض تشکیل سلول تخم )ترکیب اسپرم و تخمك در چند 

 ساعت اولیه ی پس ازآمیزش جنسی( مشخص است.

 

 پاسخ به شبهه:
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 اوال شما آيات را اشتباه ترجمه نموده ايد، از کی تا به حال

 بوده است؟!!!« آفريدن»به معنای « جَعَل»

به معنای قرار دادن است، مفهوم آيه « جعل»دانند که همه می

باشد، نه می« حالت مردانگی و زنانگی شکل انسانی،»قرار دادن 

اتفاقا متخصصان هم تايید نموده اند که اين  «.تعیین جنسیت»

 پذيرد.خاصی انجام میی عمل در دوره

د عیت علمی اشاره فرموده که بعقرآن کريم دقیقا به اين واق که

 از علقه)يکی از حاالت جنین( شکل انسانی)مردانگی و زنانگی( در

 شودجنین ايجاد می

 واقعا تامل برنگیز است...

تا مدت زمان خاصی جنین شکل گرفته در جانوران مختلف 

الك پشت...( و به جز  مرغ، سگ، )انسان، باشدمی« شبیه هم»

 را از هم تفکیك نمايد.ها آن تواندمتخصصان کسی نمی

اين ولی بعد از اين مدت زمان )که قرآن عظیم الشان دقیقا به 

هر جانداری به شکل واقعی خود گرايش پیدا  اشاره فرموده( نکته

توان فهمید اين جنین متعلق به کند، به طوری که به وضوح میمی

 باشد يا شیر يا روباه!انسان می
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توانند عبارت اين زمینه تحقیق کنند میافرادی که مايلند در 

 زير را در گوگل جستجو بفرمايند:

يافت  یهاتصوير در سايت گوگل عکسی با انتخاب گزينه)و 

 (دنشده را نگاه کن

similarity among embryos of complex animals 

 

قرآن کريم هیچ ی شريفهی شود که در آيهپس مشخص می

 اشکالی وجود ندارد. 

يك اشتباه فاحش ديگر در اما بررسی حديث و آشکار نمودن 

 جمالت فرد شبهه افکن:

صحیح امام مسلم را بررسی  2645قبل از هر چیز حديث 

 کنیم:می

رَهَا یْهَا مََلکًا، َفصَوَّإِلَ بَعَثَ اهللُ  ًة،إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَیْلَ

ذَکَرٌ يَا رَبِّ أَ :ثُمَّ قَالَ مَهَا،ظَابَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِوَخَلَقَ سَمَْعهَا وَ

جَلُهُ، يَا َربِّ أَ  يَقُولُ:، ثُمَّلَكُأَمْ أُنْثَى؟ فَیَقْضِی رَبَُّك مَا شَاءَ، وَيَکْتُبُ الْمَ 

قُهُ، فَیَقْضِی رِزْ ا رَبِّلُ: يَقُوفَیَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاَء، وَيَکْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَ

 فِی يَدِهِ، فَلَا الصَّحِیفَةِكُ بِمَلَرَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَکْتُبُ الْمََلكُ، ُثمَّ يَخْرُجُ الْ

 يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ
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شب بر )انعقاد( نطفه گذشت خداوند متعال فرشته  42هرگاه »

بخشد و گوش ل میکند، پس آن نطفه را شکای بسوی آن روانه می

آفريند، سپس فرشته و چشم و پوست و گوشت و استخوانش را می

پس پروردگارت  يا مؤنث؟ استفرمايد: پروردگارم آيا مذکر می

نويسد، سپس فرمايد و فرشته میهرچه اراده نمود مقدر می

گويد: ای پروردگارم روزی اش چطور باشد؟ پس پروردگارت هر می

نمايد، و فرشته نیز ه نمود مقدر میطور که خواست و اراد

رود، نويسد، سپس فرشته با صحیفه )نامه( در دستش بیرون میمی

کند و و بعد، بر آنچه که اهلل متعال فرمان داده نه چیزی اضافه می

 «نمايد.نه چیزی کم می

 

کنیم که طبق حديث شريف، ماليکه بعد از مدت مشاهده می

داند سوال چیزی را که نمیزمان تعیین شده از پرودگار 

 پرسد)که آيا اين بچه دختر است يا پسر؟( و هرگز در اين زمانمی

نويسنده شبهه با تلبیس،  صورت نگرفته است.« تعیین جنسیتی»

 پرسد:حديث را غلط ترجمه کرده و نوشته ماليکه می

 يا زن؟ « باشد»مرد 

 باشد:در حالی که اصل پرسش ماليکه اين گونه می

 يا زن؟« است»مرد 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

86 

 

پرسش اول به معنای تعیین  و بین اين دو تفاوت وجود دارد،

 جنسیت است و پرسش دوم به معنای سوال از جنسیت!

 شديد؟ اشتباه اومتوجه 

داند از همان بدايت کار و تلقیح اسپرم و تخمك و هر کسی می

 گردد.جنسیت تعیین می ،ايجاد زيگوت

(xx or xy) 

 

پروردگار ی قرآن کريم به عنوان پیام ويژهجوانان عزيز بدانید 

 لذا مخالفان مجبورند به هیچ منافاتی با علم ندارد به بشريت،

هم آيه را غلط ترجمه  فرموديدمتوسل شوند؛ مشاهده  تحريف

 خود دست پیدا کند. اهداف نادرستکرده و هم حديث را...تا به 

 

 هماه 6 حمل دورهی چهارم: شبهه

 

 شده ذکر ماه 30 شیردهی و بارداری دوره مجموع زير ی آيه در

 :است
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 ُکرْها ووضَعتْه کُْرها أُمه حملَتْه إِحسانًا بِوالِديهِ  اْلإِنسانَ وصینَا 

 1َشهرًا َثلَاثُونَ وفِصالُه وحملُه

 کرديم سفارش احسان به مادرش و پدر به[ نسبت] را انسان و»

 یادن به را او رنج تحمل با و شد باردار او به رنج تحمل با مادرش

 «.است ماه سى او شیرگرفتن از و باربرداشتن و آورد

 نظر در( ماه 24) دوسال را شیردهی ی دوره زير ی آيه در

 . گرفته است

 فِی وفِصالُه وهنٍ علَى وهنًا أُمه حمَلتْه بِوالِديهِ الْإِنسانَ ووصینَا

 2الْمِصیرُ إِلَی ولِوالِديك لِی اشُْکرْ أَنِ عامینِ

 او به مادرش کرديم سفارش مادرش و پدر باره در را انسان و»

 سال دو در گرفتنش باز شیر از و سستى روى بر سستى  شد باردار

 به[ همه] بازگشت که باش مادرت و پدر و من شکرگزار که است

 «. است من سوى

                                                           
 15 ،احقاف.  1

 14 ،لقمان.  2
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 ماهه سى دوره کل از شیردهی ی دوره کردن کم با حاال خوب

 ىواقع غیر هم و است غلط هم که شود می ماه 6 بارداری دورهٌ باال

 (24 - 30= 6 ماه) 

 :پاسخ

 یآيه و لقمان سوره 14 یآيه احقاف، یسوره 15 ی آيه ابتدا

 .بفرمايید مطالعه را بقره یسوره 233

 مادرها حتماً نکرده واجب متعال پروردگار که کنیدمی مشاهده

-می منتفی کامال شبهه و دهند، شیر هايشانبچه به «سال دو»

 وجوبی حکم و اجبار نوعی که است وارد زمانی شبهه اين... گردد

 گونه اين ولی باشد داشته وجود زمان اين در دادن شیر برای

 .نیست

 يا و 9 از کمتر) .شوندمی متولد نارس صورت به زيادی یهابچه

 سال دو از بیش به که هستند هم زيادی هایبچه و( ماهگی 7 حتی

 افراد به بسته شیردهی و تولد شرايط پس دارند نیاز شیردهی برای

 .است متفاوت
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-می شیر ماه 21شوند، می متولد ماهگی 9 در که يیهابچه حاال

 6 در که هايیبچه شوند،می احقاف یسوره 15 آيه شامل و خورند

 آيات شامل هم باز خورندمی شیر ماه 24 شوندمی متولد ماهگی

 ...شوندمی

 بیشترين و بارداری زمان کمترين منّان پروردگار بدانید کل در

 بیان به( ماه 30 شودمی که) است کرده معرفی را شیردهی زمان

 که را ماه 21 شیردهی حداقل و( ماه 9)بارداری  متعارف ديگر حد

 ماه. 30 شودمی هم باز

 و است متفاوت دهی شیر مدت و بارداری زمان آنکه؛ خالصه و

 حداقل پس. ندارد وجود شده مطرح اعداد رعايت برای هم اجباری

 مانند افکنشبهه و است شده مطرح شیردهی حداکثر و بارداری

 .است اشتباه در ديگرش ادعاهای تمام
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 خلقت جنین در قرآنم: پنجی شبهه

عزيزان چون اين شبهه طوالنی است و موضوعات آن بسیار 

نمايیم سپس در مورد مساله عرض میباشد اول توضیحاتی مهم می

 کنیم.مطلب به مطلب )به صورت دقیق( شبهه را نقد می

*** 

هاست اسالم ستیزان به آن اتکا يکی از شبهاتی که سال

 در تقابل با آنان .باشدی خلقت جنین در قرآن میکنند مسالهمی

و با  بسیار جذابی تهیه کرده اند یهامسلمانان نیز کلیپ

 .متنوع ديدگاه قرآن کريم را به تصوير کشیده اند یهاانیمیشن

ت شود و  به کّراولی باز هم شبهات زيادی در اين زمینه منتشر می

 .طلبندمشاهده نموده ام مسلمانان را به چالش می

باشد و دخول کامال تخصصی میی جنین شناسی يك رشته

و خطا همراه خواهد افراد غیر متخصص به اين حوزه قطعا با لغزش 

 چیز مطالب لذا برای جلو گیری از خطاهای فوق، قبل از هر بود.

جنین شناسی را به دقت مطالعه نمودم تا با درکی کامال واقع  علم

 1.دهمگرايانه و علمی شبهات مطرح شده را پاسخ 

                                                           
 دکتر :مؤلف "احاديث و قرآن آيات استناد به"پزشکی  شناسی استفاده از جنین .1

 شناسی جنین آناتومی و گروه علمی هیئت وعضو شناس جنین ،ساکی قاسم

 .اينترنت یهااهواز و سايت شاپور جندی دانشگاه
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جالب است بعد از اتمام  تحقیقات متوجه شدم تمام شبهاتِ 

شبهه افکنان به موضوع مورد نظر منتشر شده، ناشی از جهل 

 )با اسالم مباركها آن شايد هم اوج تلبیس و خصومت)باشد می

اند و در نظر نگرفته سه مرحله را  مرحله، 10به فرض مثال از 

 مشکل از عدم مطالعه و اماکنند اين اشکال قرآن است)!( تصور می

 )نادرست شانباشد.)شايد هم نیت دقت خودشان می

 اينکه به بررسی شبهات بپردازيم میل دارم دوستانی کهقبل از 

در اين زمینه مطالعه نداشته اند را با چند و چون ماجرا آشنا 

سخ هم با ما همراه شوند و به اتفاق هم شبهات را پاها آن سازم.تا

 دهیم

قرآن کريم گذری خواهیم کرد بر مفاهیم  تا ببینیم لذا ابتدا 

وير کشیده است؟ علم در مورد خلقت جنین را چگونه به تص

 ... گويد؟ وديدگاه قرآن چه می

 

*** 

شويم قرآن برای خلقت جنین با يك بررسی اجمالی متوجه می

 :معرفی نموده است را مرحله شش
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 نطفه.1

 علقه.2

 مضغه.3

 استخوان.4

 گوشت.5

 خلق آخر.6

مومنون مطرح شده ی سوره 14تا  12آيات و اين مراحل در 

 :بفرمايیدتوجه  است،

نُطْفَةً فِی  جََعلْنَاهُ ثُمَّ*  نٍوَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ُسلَالَةٍ مِنْ طِی

خَلَقْنَا فَضَْغةً َعلَقَةَ مُا الْلَقْنَخَفَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًَة  ثُمَّ *  قَرَاٍر مَکِینٍ

هُ خََر َفتَبَارَكَ اللَّآهُ خَلْقًا أْنَانْشَ أَ ثُمَّا الْمُضْغََة عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ َلحْمً

 أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ

سپس او را به  ايم. ای از گِل آفريدهما انسان را از عُصاره»

ای درآورده و در قرارگاه استوار ) رحم مادر ( جای صورت نطفه

سپس نطفه را به صورت لخته خونی، و اين لخته خون را  دهیم . می

ای، و اين تکّه گوشت جويده را بسان به شکل قطعه گوشت جويده

ها گوشت آوريم، و بعد بر استخوآنمیاستخوانهای ضعیفی در

ای بخشیده و ) با پوشانیم، و از آن پس او را آفرينش تازهمی
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ی ديگری خواهیم کرد. واال مقام و دمیدن جان به کالبدش ( پديده

.  «گیرندگان و سازندگان استمبارك يزدان است که بهترينِ اندازه

  

 

مبارك ی ی که آيهقبل از ورود به بحث اصلی بدانید آن خاک

کند و به جز ايشان مطرح فرموده فقط برای حضرت آدم صدق می

 .شودنطفه شروع میی برای تمام انسانهای ديگر از مرحله

 :نطفه

کنند و انزال صورت زمانی که مرد و زن با هم آمیزش می

 جنسی مرد)اسپرم( و سلولهای جنسی زن یهاگیرد، بین سلولمی

که ناشی از اين تلفیق  یرد. به سلولپذيمی )تخمك( لقاح صورت

 .گويندمی« زيگوت»د گردايجاد می

اين داخل زيگوت انجام شد،هازمانی که همانند سازی کروموزوم

و به دو سلول تقسیم )شود تقسیم میشود برای بار آماده می

شوند که به کوچك تر میهامتوالی سلول یها.با تقسیم(گرددمی

 .گويندمی« بالستومر»کوچك(  یهاول)سلهاآن

رسد که به عدد می 16تا  12به هاروز تعداد سلول 4تا  3بعد از 

باشد و به آن آن توده شبیه شاه توت میی قیافه ،چسپندهم می
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شفاف هم به دور موروال ايجاد ی می گويند، يك پرده«موروال »

 گردد.می

اعضای بدن ما را تولید های درونی موروال در نهايت سلول

 .شودخارجی آن باعث ايجاد جفت می یهاکنند و سلولمی

گیرد و جنین را می تا دور جفت عضوی مسطح است که دور)

 (باشدنقش آن انتقال مواد بین مادر و جنین می

 شودرحم انجام میی مراحلی که تا اينجا عرض نمودم در لوله

شود( موروال که به رحم ختم میسانتی متری  10تا  8ی )يك لوله

ی رحم به داخل آن پرده مواد مترشحه از غددِ رسد،به رحم می

در  کنند به نام بالستوسل،کنند و فضايی ايجاد میشفاف نفوذ می

روز  5تا  4گويند.اين وضعیت اين حالت به جنین بالستوسیت می

 .شودبعد از لقاح ديده می

به آن رها که شود)خارج میشفاف ی جنین روز ششم از پرده

روز  کند.رحم میی گويند( و شروع به نفوذ در ديوارهسازی می

بالستوسیت که اصال دارای نظم نیستند به دو  یهاهشتم سلول

مکعبی شکلی دارد(  یهاهیپو پالست)سلول یهامنظم با نامی اليه

و بر روی  باشداستوانه ای شکل می یها)داری سلول و اپی پالست

 (شودهیپوپالست تشکیل میی اليه
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 سیتوتروفوبالست و سن سیتو تروفوی جفت هم به دو اليه

 شودبالست تقسیم می

شود کوچکی در اپی پالست ظاهر میی همان روز هشتم حفره

در آن حفره مايعی بنام  شود،آمنیوتیك نامیده میی که حفره

)مانند يك  باشدید میگیرد و بسیار مفآمنیون دور جنین را می

عايق دما است و  کند و نقش ضربه گیر را دارد،بالشتك عمل می

 (... نمیگذارد گرما و سرما به جنین منتقل شود و

شود که در سن سیتوفروتوپالست روز نهم مشاهده می

توسط هاسپس اين حفره ،گرددی بنام الکونا ايجاد مییهاحفره

 .گیرداطراف جنین را خون میشود و خون مادر پر می

شود و پس از لقاح انجام میروز بعد از   12الی  11اين مراحل تا 

 .شويمدوم يعنی علقه میی آن وارد مرحله

اگر به آيات نگاهی بیندازيد پرودگار متعال برای اين مرحله 

 .)مکین( قرار داديم فرموده نطفه را در قرار گاه استواری

وده دگار منان آن را استوار و امن معرفی نمبه نظر شما چرا پرور

 است؟

ی به یهابه وسیله طناب کند،استخوان لگن از آن محافظت می

تا انتهای حاملگی حجم آن چند درصد  لگن محکم شده است،
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تا وقت زايمان انقبضات چندانی ندارد)به دلیل  يابد،افزايش می

 ... آمد وهورمون پروژسترون( وگرنه بچه پايین می

 

 :علقه

باشد.گفتیم که جنین تکاملی جنین میی دومین مرحله علقه ،

تقسیم  اپی الستی و هیپو الستیی تقسیم شده به دو اليه

طی روندی بنام گاسترو السیون ، در اين مرحله هم ها، آنشودمی

 شوندمزو درم و آندودرم  تبديل می به اکتو درم،

 :در نهايت

می ... ايجاد مغز و نخاع و بینی و چشم واکتودرم باعث ی اليه

 شود

 و عضالت وهاو استخوانهامزودرم باعث ايجاد غضروفی اليه

 می شود...

 آندودرم باعث ايجاد پوشش اپی تلیايی مثانه و پیش راهی اليه

 می شود... و تیموس وهاو لوزه

 شودبه سه مفهوم معنا می «علقه»بايد بدانیم در کالم عرب  اما

: 

 زالو.1
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 خون بسته.2

 آويزان.3

جالب اينجاست که بصورت اعجاب انگیزی هر سه معنی برای 

 !کنندجنین در اين مرحله صدق می

 چرا زالو؟

از نظر تغذيه  کند،زندگی میهازالو موجودی است که در برکه 

را تامین وابسته به ديگران است و از راه مکیدن خون زندگی خود 

 .نمايدمی

تا قبل از  شود،علقه میی وارد مرحله 21تا  12جنین از روز 

از  رحم بود يا در رحم شناور بود(ی ورود به اين مرحله)در لوله

 .کردمايعات اطراف خود تغذيه می

در مطالب باال عرض  ديگری دارد،ی ولی اين بار منبع تغذيه

 یهافروتوپالست)يکی از اليهکرديم که روز نهم در سن سیتو 

شود که توسط خون مادر ی بنام الکونا ايجاد مییهاجفت( حفره

کند تا خون مادر دور تا دور اين روند ادامه پیدا می شوند.پر می

 گويند گردش خون رحمیگیرد، در اين حالت میجنین را می

را از   خود یهاجنین نیاز از اين به بعد جفتی برقرار شده است.

انتشار غذا و ی )به وسیله کندخون مادر دريافت میطريق 

 (...اکسیژن و
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کنیم که جنین مانند زالو از خون ديگری بنا براين مشاهده می

همچنین جنین در اين مرحله شباهت بسیار زيادی  شود.تغذيه می

 مورد نظر را خواهید یهابه زالو دارد با جستجو در اينترنت عکس

 (در گوگل بنويسید تشابه جنین و زالويافت.)

 گويند شبیه خون بسته است؟اما چرا می

خون بسته يا خون لخته خصوصیتی دارد که خون در يك جا 

مطالعات نشان داده رگ  ندارد. هم شود و هیچ جريانیجمع می

 شود،سازی و تولید خون در جنین دقیقا در اين مرحله انجام می

 .جاری نیستهاهنوز در رگ يعنی خون تشکیل شده ولی

کند و خون همین شروع به ضربان می 23تا  22قلب در روز 

گونه در مجاری وجود دارد بدون گردش،آيا مفهوم خون بسته هم 

 يابد؟تحقق نمی "کامال

می دانید اين دقیقا جايی است که باعث تعجب پروفسور کیس 

 مور)استاد جنین شناسی تورنتوی کانادا( شد؟

یار تعجب کرد و گفت تحقیقات ما نشان داده خون در اين او بس

مشخص مرحله درون مجاری بسیار باريك محبوس است! لذا 

قرآن به جز شکل خارجی تکوين داخلی را هم پوشش  شودمی

 !!!داده است
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کالم در مورد استاد کیث مور و ی جهت جلوگیری از اطاله)

گويیم ولی حتما در چگونگی پذيرش من اهلل بودن قرآن چیزی نمی

 (.مورد آن مطالعه کنید

 توان گفت؟برای مفهوم آويزان چه می

 آمونیومی شناوری جنین در اين مرحله در حفره ای به نام حفره

شود به پرده است و توسط ساقه ای اتصالی که بعدا بند ناف می

 .رحم آويزان شده استی کوريونی و از اين راه به ديواره

آويزان بودن آن ی اتصالی و شیوهی تصوير ساقهخواهید می راگ

 :را مشاهده بفرمايید روی گوگل بنويسید

Connecting stalk 

اتصالی بخشی از مزودرم خارج رويانی است که در روز ی ساقه

 (علقهی شود)مرحلهديده می 13تا  12

 قرن پیش؟ 14سبحان اهلل! اين توضیحاتِ دقیق در کتاب 

 

 :مضغه

اين دوره از  نامند،از تکامل جنین را مضغه می سومین مرحله

ششم ادامه ی شود و تا حدود هفتهشروع می 23تا  22روزهای 

گويند که شبیه گوشت جويده يابد.مضغه در لغت به ماده ای میمی
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شده باشد.اگر توجه بفرمايید گوشت جويده شده چه مشخصاتی 

 دارد؟

شکل هادندان ارِبه دلیل فش در دهان در حال جابجايی است،

 ن آثار دندان رویابعد از خارج کردن از ده ثابتی نخواهد داشت،

 و ... آن باقی خواهد ماند

ولی واقعا چرا خداوند متعال جنین را در اين مرحله به گوشت 

 جويده شده تشبیه فرموده است؟

 یز بدانید در اين مرحله هیچ گوشتی وجود ندارد وچقبل از هر 

سلولی است که به دور هم جمع شده است.لذا تصور ی فقط توده

به گوشت جويده  که منظورش اين است خدای متعال نفرمايید که

 !شده تبديل شده است

شود اگر به عکس جنین در اين مرحله نگاه کنید مشاهده می

جنین قطعاتی جدا از هم و پشت سر هم بنام  که در نمای جانبیِ

ی هستند که در پشت جنین یهاشود.)گرهظاهر می« سومیت»

از سر هادرست مانند جای دندان است( سومیتکه  شود،ايجاد می

 ،گردد(ظاهر میها آن از جفت 3هر روز  )شوند به دم تشکیل می

جفت سومیت  44تا  42پنجم ی در پايان هفتهمشاهده شده که 

 روند،بعدا از بین میها آن البته عده ای از ايجاد شده است.
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و عضالت و اندامهای باال و ها،دندههادر ساختن مهرههاسومیت

 .پايین و ...نقش دارند

 یهای بنام قوسیهاقوسهادر همین مرحله افزون بر سومیت

ايجاد  حلقی در ناحیه فوقانی جنین)درست زير برآمدگی سر(

 یهاشکافهايی بنام شکافهاحد فاصل اين قوسدر لذا  شود.می

 .حلقی قابل مشاهده است

به جنین شکلی مانند هاحلقی و سومیت یهاوجود قوس

دهد که بعد از جويدن و نرم کردن جای گوشت جويده شده می

 .دندان روی آن مشخص است

جويده شده در دهان ی حتی طبق تعريفاتی که در اول از ماده

ین داشتیم)جابجايی و نداشتن شکل ثابت ...( بدلیل اينکه جن

باشد اين شروط می آمونیومی در حال جابجا شدنی درون کیسه

 .پیونددهم بوقوع می

ه  قِلّخَه و غیر مُ قِلّخَمُی مبارکه حج از مضغهی سوره 5ی در آيه

ی که انجام دادم آنگونه که از یهاطبق بررسی سخن گفته است،

گويند میشود، مخلقه به حالتی نصوص و مطالب علمی برداشت می

تخصص يافته باشد و در تشکیل اعضايی  یهاکه دارای سلول

همچون گوارش و ...نقش دارد، غیر مخلقه يعنی تخصص يافته 

 .نیست
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 :امظع

ظهور ی دهد که مرحلهمطالعات جنین شناسی نشان می

 یهاو قوسهاسومیت پذيرد،ششم انجام میی در هفتههااستخوان

 .مهمی در اين مرحله دارندحلقی نقش بسیار 

جهت آشنايی در نظر داشته باشید که ما چهار نوع استخوان 

 :داريم

 (استخوان بلند)مثال در پا.1

 ()مثال در مچ دست،کارپال استخوان کوتاه.2

 ()مصال سقف جمجمه استخوان پهن.3

 (جمجمه یها)مثال بعضی از استخوان استخون نا منظم.4

 

 :لحم

پوشیدن  ؛ قرآن معرفی شده توسط پنجمِی مرحله

گويد نمی اگر به آيه توجه بفرمايید باشد.با گوشت میهااستخوان

گويد مضغه را تبديل به استخوان و گوشت کرديم! بلکه می

يك تفکیکی ، استخوان را خلق کرديم و بر آن گوشت پوشانديم

  باشدو اين يك واقعیت علمی بزرگ می بین اين دو قائل شده است
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 :ما سه نوع عضله داريم

فراوان ترين  انقباض سريع دارد، )ارادی است،اسکلتیی عضله

ی چند هسته و دارای خطوط عرضی...مثال عضله نوع عضله،

 ( دست

 آهنگ منظم، بسیار قدرمند، )غیر ارادی،قلبیی عضله

 ( قلبی منفرد و شخه دار و طويل...عضله یهاسلول

 دوکی شکل، انقباض بسیار کند، )غیر ارادی، صافی عضله 

 (خونی یهافاقد نوار عضالنی...مثال ديواره رگ

 

شود که منظور قرآن کريم عضالت اگر دقت کنیم مشخص می

چون عضالت ديگر از قبل ساخته شده اند...مثال  باشد،اسکلتی می

ی قلب حتما ساخته شده که قلب ضربان دارد يا عضلهی عضله

اعجاز بزرگ  ی ازاين هم يک خته شده است،ساخونی و  یهارگ

 .باشدقرآن کريم می

 

 :خلق آخر

شود باشد که از ماه سوم شروع میدوره ای از زندگی جنین می

 .يابدو تا انتهای دوران بارداری ادامه می
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شود و فقط اندامهايی که در اين دوره ارگان جديدی ساخته نمی

هم آنگونه که از احاديث ف د.گردنتا اينجا ساخته شده اند بالغ می

لذا  شود.شود در اين مرحله روح به کالبد انسان دمیده میمی

 .قرآن کريم هم آن را خلق آخر معرفی فرموده است

توان نمیدانم واقعا در مقابل اين همه عظمت و دقت چه می

گفت! ولی بگذاريد اول شبهات را پاسخ دهیم)تا قلب مخاطبان به 

 (...آرامش برسد

 .رويملذا مطلب به مطلب پیش می شکال کمی طوالنی است،ا

 

 

 :شبهه

مراحل ذکر شده عبارتند از: تبديل نطفه به خون بسته )علقه( 

و سپس تبديل به گوشت جويده شده )مضغه( و سپس تبديل به 

استخوان و سپس استخوان توسط گوشت پوشیده می شود و 

 .سپس آفرينش ديگر

 پاسخ:

ايجاد نطفه را چرا ی مرحله ناقص است، خیر تقسیم بندی شما

 !ننوشته ايد
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اين تبديل به استخوان را از  همچنین ترجمه هم اشتباه است،

شود بلکه در به استخوان تبديل نمی هکجا آورده ايد؟ مضغه ک

 .شودی خلق مییهاجنین استخوان

فرمود می« خلقنا »بود بايد به جای اگر حرف شما درست می 

 .پس حرف شما اشتباه است ،«لنادَّبَ»

 

 :شبهه

حديثی صحیح و متفق علیه در تفسیر آيه ی فوق )و آيات 

 :مشابه( آمده است

حدثنا رسول اهلل وهو الصادق المصدوق قال إن أحدکم يجمع 

فی بطن أمه أربعین يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يکون مضغة مثل 

وأجله وشقی أو  ذلك ثم يبعث اهلل و ملکا فیؤمر بأربعة برزقه

 1سعید

پیامبر گفت هر يك از شما در شکم مادرش گرد می آيد بمدت »

روز( و سپس  40روز و سپس علقه می شود بهمان مقدار )  40

روز( سپس خدا ملکی را می  40مضغه می شود بهمان مقدار ) 

                                                           
 2433/6 ،صحیح بخاری .1
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فرستد و به چهار چیز امر می شود به رزق و مرگ و شقی بودن يا 

 «سعید بودن

روز  40روز و مدت علقه نیز  40اس اين حديث مدت نطفه بر اس

 .روز می شود 40و مدت مضغه نیز 

 

 پاسخ:

خیر ديدگاه شما کامال ناقص و اشتباه است.ما حديث ديگری از 

 :فرمايدرسول اکرم )صلی اهلل علیه و سلم ( داريم که می

بَعَثَ اهلُل إِلَیْهَا مََلکًا، َفصَوَّرَهَا  إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَیْلًَة،

وَخَلَقَ سَمَْعهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَکَرٌ 

أَمْ أُنْثَى؟ فَیَقْضِی رَبَُّك مَا شَاءَ، وَيَکْتُبُ الَْملَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا َربِّ أَجَلُهُ، 

رَبُّكَ مَا شَاَء، وَيَکْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ، فَیَقْضِی  فَیَقُولُ

رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَکْتُبُ الْمََلكُ، ُثمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِیفَةِ فِی يَدِهِ، فَلَا 

1يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ
 

شب بر )انعقاد( نطفه گذشت خداوند متعال فرشته  42هرگاه »

بخشد و گوش کند، پس آن نطفه را شکل میای بسوی آن روانه می

آفريند، سپس فرشته و چشم و پوست و گوشت و استخوانش را می

                                                           
 .2645، مسلم .1
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پس پروردگارت  فرمايد: پروردگارم آيا مذکر است يا مؤنث؟می

ويسد، سپس نفرمايد و فرشته میهرچه اراده نمود مقدر می

گويد: ای پروردگارم روزی اش چطور باشد؟ پس پروردگارت هر می

نمايد، و فرشته نیز طور که خواست و اراده نمود مقدر می

رود، نويسد، سپس فرشته با صحیفه )نامه( در دستش بیرون میمی

کند و و بعد، بر آنچه که اهلل متعال فرمان داده نه چیزی اضافه می

 «.مايدننه چیزی کم می

 شب ماليکه 42مشاهده بفرمايید پیامبر صراحتا فرموده بعد از 

بخشد ) گوش و چشم و پوست و آيد و آن نطفه را شکل میای می

آفريند(. دقت کنید نوشته مراحل استخوان و گوشت را می

شود. و شب انجام می 42پنجگانه اول)به جز خلق آخر( در آن 

 120شود منظور حديث اول میآنگونه که از مجموع احاديث فهم 

 روز فقط علقه باشد و 40روز فقط نطفه باشد و  40روز نیست! که 

 !روز فقط مضغه 40

ی که رسول اکرم در یها«مثل ذالك»گیريم بلکه نتیجه می

فرمايد، منظور اين است که آن هم در همین حديث امام بخاری می

با همديگر ها40 شود. يعنی اينروزه اول  انجام می 40ی بازه

کنند مثل ذالك يعنی ولی اسالم ستیزان فکر می مساوی هستند،

شود شوند و در نهايت میبا هم جمع میها40روز ديگر و اين  40

120. 
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 :شبهه

ی رشد جنین به هابرای مقايسه ی مراحل ذکر شده با واقعیت

برای هر کتاب جنین شناسی دانشگاهی می توانید مراجعه کنید. 

تسهیل امر دراينجا باختصار، مراحل رشد جنین را در اشکال زير 

ی مرحله را معرف 23شبهه افکن از منظر علم پزشکی  )آورده ام....

آن توضیحات ی برای جلو گیری از طوالنی شدن همه نموده است،

 ( :گويدکنیم و در پايان میرا ذکر نمی

و تکامل است، حال مشاهده می کنید جنین دائما در حال تغییر 

کدامیك از مراحل علقه است و کدام مضغه و کدام استخوان و 

کدام دمیدن روح. هیچکدام از اين مراحل در دوره ی رشد جنین 

 .وجود ندارند

 :پاسخ

مختلف علم  یهاجناب شبهه افکن بايد بداند حتی در گرايش

چه رسد به تقسیم بندی که  تقسیم بندی متفاوت است،ی شیوه

 .قرآن انجام داده است

به  به عنوان مثال، در رشته زنان و زايمان طول دوره بارداری را

 :«سه دوره »



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

109 

 

 کنندسه ماهه اول، دوم و سوم تقسیم می 

 :«دو مرحله»ولی در حوزه جنین شناسی  اين دوره را به  

 جنینیی و دوره (Embryonic Period)  دوره رويانی

(FetalPeriod)  کنندمیتقسیم. 

توان به جنین شناسان اشکال گرفت و گفت پس آيا می

زنان و زايمان از آن حرف ی که در رشتهی کجاست آن سه دوره

 زنند! پس حرف يکی از شما اشتباه است!؟می

همه  متفاوتی دارند، یهامختلف تقسیم بندی یهاخیر، رشته

ده ررسی قرار دادرستند و هر کدام از زاويه ديد خود آن را مورد ب

باشد و هرگز يك تقسیم بندی ديگر می هم تقسیم بندی قرآن .ندا

پس مال قرآن  مرحله، 23توانیم بگويیم چون در پزشکی گفته نمی

 .گردد به درك ناقص شما از موضوعپس اين بر می .اشتباه است

 

 :شبهه

جنین در هیچ مرحله ای خون بسته نیست و در هیچ مرحله ای 

)شبیه( گوشت جويده نیست و در هیچ مرحله ای استخوان نیست. 

اساسا رشد تمام بافتها از جمله عضله و استخوان با هم پیش می 

روند نه اينکه ابتدا جنین تبديل به استخوان شود و سپس گوشت 
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نین هیچ تغییری که نشانگر ها را فرا گیرد. همچاطراف استخوآن

 .دمیدن روح باشد در جنین اتفاق نمی افتد

 :پاسخ

شود به خون بسته! بلکه ما هرگز نگفته ايم جنین تبديل می

و عدم ضربان قلب مانند هاگويیم به دلیل وجود خون در رگمی

 .رسدخون بسته)خون لخته( به نظر می

احتماال يا  نیست،گويید شبیه گوشت جويده شده اين که می

را هاهیچ وقت گوشت نجويیده ايد يا هنگام خوردن گوشت المپ

 .خاموش کرده ايد و در تاريکی غذای خويش را میل کرده ايد

وقتی گوشت خورديد آن  لذا يك بار هم که شده امتحان کنید.

د را زياد بجويید ولی نبلعید)قورت ندهید( از دهان بیرون بیاوري

 !ان روی آن مشخص است يا نهببینید جای دند

گوشت با جويدن کوبیده  در سايتی خواندم ملحدی نوشته بود،

همچین تعبیری را بکار ها شود چرا مسلمآنتکه پاره می شود،می

 ؟برندمی

شود! اگر کوبیده پاسخ اين است که مگر ما گفته ايم کوبیده نمی

همچنین آن  .گرددروی آن مشخص میهانشود چگونه اثر دندان

سپند و قرار نیست مثل چدر نهايت در دهان به هم میهاتکه پاره
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کرديم تماما خورديم و فوت میخشکی که در کودکی می یهاکیك

 .اينگونه پخش و تکه تکه شود شد،از دهانمان خارج می

تعجب است دوباره حرف خود را ی اما چیزی که بسیار مايه

 :گويدتکرار کرده و می

شود! دوستان به استخوان نمی« تبديل»ن در هیچ مرحله یجنی

بدانید اين حرف خودش است و همان گونه که توضیح داديم جنین 

ی در یهابلکه استخوان شود،نمی« تبديل»هیچ وقت به استخوان 

 (شود)خلق می گرددآن ظاهر می

با هم پیش هاو استخوانهاعضلهی همه« رشد»می گويد 

 ...رودمی

 حرف زده ايم؟« رشد»او را متوجه شديد؟ ما کی از  اشتباه آيا

 .کنیمرا مطرح می« پديدار شدن اولیه » ما داريم 

شود منظور گويیم وقتی گوشت پديدار میو همچنین می

قلبی قبال برای قلب ايجاد ی باشد و عضلهاسکلتی میی عضله

. که علم بودايجاد شده هاصاف برای رگی شده همچنین عضله

 اسکلتی را کامال پذيرفته استی اين تقدم استخوان به عضله

زمانی که هنوز دست و پا جوانه نزده است  از ناباوران بپرسید،

اسکلتی ايجاد ی چگونه استخوان و عضله )ايجاد نشده  است(

 ؟شد



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

112 

 

هشتم ی شويد که در هفتهبه منابع نگاهی بیندازيد متوجه می

شود. و بايد اول استخوانی باشد تا تشکیل میاهبارداری استخوان

گوشتی به دور آن تشکیل شود. لذا ديدگاه قرآن کريم از لحاظ 

 است. باشد و ديدگاه ناباوران غلطعلمی و عقلی درست می

 

 :شبهه

وضعیت از اين هم بدتر می شود اگر حديث فوق را همراه با 

روز طی می  40آيات بررسی کنید. حديث گفته که قبل از علقه 

روزه دوره ی نطفه  40شود طبعا بر طبق آيات فوق اين دوره ی 

خواهد بود. در صورتیکه نطفه )لقاح اسپرم و تخمك و تشکیل 

روز شامل  40سلول تخم( در بخشی از يك روز تشکیل می شود. و 

مرحله تغییر می شود. چطور می شود اينهمه مراحل را نطفه  16

روز بعد جنین بصورت  40تا  16حله ی نامید. طبق حديث از مر

 ... علقه )خون بسته( است که بی معنی است و

 پاسخ:

اين را در باال پاسخ داديم که درك شما از حديث نادرست 

است،و برای اينکه اثبات کنیم منظور پیامبر )صلی اهلل علیه و 

 .روزی است،حديث صحیح ديگری را ذکر کرديم 40سلم( فقط يك 
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 :شبهه

ی از معجزه تراشان سعی کرده اند که به کمك محمد عده ا

لقه عبیايند و از اينهمه غلط معجزه بسازند. گفته اند که منظور از 

زالوست نه خون بسته. يعنی قرآن می خواسته بگويد که جنین 

 .شبیه زالوست. چون مثل زالو به ديواره ی رحم می چسبد

ن فهم تمام مفسرااما اين نظر باطل است چون اوال مخالف نظر و 

 .سال گذشته است 1400و عالمان دينی و صحابه در 

چنانچه سیوطی در تفسیرش می گويد علقه جمع علق است به 

ه معنی خون غلیظ ثانیا: اگر فرض کنیم که تمام بزرگان دين اشتبا

کرده اند و منظور زالوست بازهم مسئله حل نمی شود چون جنین 

اهگی به ديواره ی رحم چسبیده م 9بعد از هفته ی اول تا آخر 

ی جنینی می شود هااست بنابراين بايد گفت علقه شامل تمام دوره

 .که برخالف نص قرآن است

 

 پاسخ:

اوال اين سخنان مال پرودگار مهربان است نه محمد)صلی اهلل 

شرح حال شبهات  علیه و سلم( ثانیا ثابت کرديم که اينهمه غلط،

 .شماست نه آيات قرآن
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کند، نه اينکه گويیم علقه هر سه مفهوم را تداعی میما میثالثا 

 ... بگويیم زالو است و نیست و

نور ها آن )وارثان انبیاء( بدانید در مورد علمای بزرگوار هم

 ر باشد،گويند ال يتغیّچشمان ما هستند ولی قرار نیست هر چه می

کرده کما اينکه آن بزرگواران طبق فهم زمان خود آيات را تفسیر 

 ر هرداند.بدانید ما با آيات الهی طرف هستیم نه با ديدگاه علما. و 

جهت فهم و درك آيات کالم پرودگار استفاده هاحال از آن ديدگاه

 .را در جای آيه قرار دهیمها آن نه اينکه کنیم،می

 بخاطر چسپنده بودن نپذيرفته ايم کهصرفا همچنین ما زالو را 

ماهگی چسپیده پس  9کنید که تا مطرح میاين ادعاهای بزرگ را 

 )دقیقا مانند بلکه به دلیل مکیدن خون کال بارداری يعنی علقه!

( همچنین تعبیری در )دقیقا مشابه جنین جنین( و شکل ظاهريش

 قرآن بکار رفته است.

ی علقه جنین بوسیلهی از طرفی ثابت کرديم که در مرحله

آمونیومی ی در درون حفره کوريونیی اتصالی به ديوارهی ساقه

 .باشدآويزان می

 

 :شبهه
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ممکن است بگويند که زالو نامیدن جنین نه بخاطر چسبیدن به 

هم مشکل  رحم بلکه بخاطر شکل خمیده ی جنین است. اما باز

حل نمی شود چون اوال شکل عادی زالو خمیده نیست و ثانیا 

هم بنابراين بازماه فرم خمیده دارد  9جنین از هفته ی سوم تا آخر 

ی جنینی می شود که هابايد گفت که علقه شامل تمام دوره

 .برخالف نص قرآن است

 پاسخ:

د یدانچون می د،يرواصال سراغ مکیدن خون نمی جالب است،

يم اشما را پنبه خواهد کرد. من نمیدانم ما کی گفته  یهاتمام رشته

که شما ادعا باشد که می« خمیدگی»نقطه اشتراك زالو  و جنین 

است. اين هم از ادعاهای بی « خمیده»ماه  9کنید جنین هر می

 .اساس خودتان است

در توضیحات اولیه هم خدمت شما عزيزان عرض کردم برويد 

 یهاو به عکس« تشابه زالو با جنین»در سايت گوگل بنويسید 

ب ير لزمربوطه نگاه کنید، ببینید آيا واقعا حمد و ثنای پروردگار را 

 .زمزمه خواهید کردی يا خیر

 

 :شبهه
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 جالبتر از همه اينست که بدانید که اين گفته ی قرآن در مورد

ها رايج مراحل رشد جنین از قرنها قبل از اسالم در جوامع آن زمآن

پس از  150بوده است. گالن پزشك مشهور يونانی در حدود سال 

 :نوشته است کهسال قیل از محمد( در ترکیه ی فعلی  450میالد ) 

 پاسخ:

کنند تا تفکر از هر خدعه ای استفاده می توجه داشته باشید،

 .الحادی خود را در جامعه ترويج دهند

کند و غیر علمی يك ساعت است حرف قرآن را نقد می

خب چرا  گذشته است، یهاگويد برگرفته از کتابحال می داند،می

گذشته مطلب نقل کرده  یهاگفتید قرآن از کتاباز همان اول نمی

 توجه بفرمايیدباشند؟ و آن مطالب به داليل علمی زير نادرست می

که  جهت فريب مخاطب چگونه مطالب را پشت سر هم تنظیم 

اين ادعای خودشان  اما دوستان توجه داشته باشید، ... کرده اند

 :است

ب باشد ثانیا  مطالاوال ثابت کرديم مطالب قرآن کامال درست می

قرآن با حرف پزشکان قبل از خود کامال تفاوت دارد و به هیچ 

 .در اين حد نیستندها آن نقل نشده است. و هرگزها آن عنوان از

ببینیم آيا گالن هم  شبهه افکن سخنان گالن را قید کرده است،

 ؟مانند قرآن به بیان مراحل خلقت پرداخته اند
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 :شبهه

 :گالن یهاحرف

چهار مرحله تقسیم می شود. مرحله ی اول خلقت جنین به " 

که شکل منی )معادل نطفه( غالب است....وقتی که با خون پرشد 

و هنوز قلب و مغز و کبد ساخته نشده اند و بی شکل  )معادل علقه(

است ولی دارای جسمیت است و اندازه ی قابل مالحظه ای دارد 

نه  اين مرحله ی دوم است و شکل گوشت دارد )معادل مضغه(

منی....مرحله ی سوم بدنبال می آيد..که در آن سه جزء مشخص، 

يك طرح کلی ورای همه ی قسمتهای ديگر قابل مشاهده است. 

مبهمتر و  پیدايش سه جزء مشخص را واضحتر می بینی معده را

را هاشاخه )برجستگی که دستها يا پاها آن دست و پاها را. سپس

همه ی  يیهارمین و مرحله ی نهادر چ می سازند( تولید می کنند.

قسمتهای اندامها مشخص شده اند...و حرکت می کند چون حیوان 

.....زمان آن برای طبیعت فرا رسیده  بطور کامل ساخته شده است

ها را بطور دقیق بهم مرتبط کند و کامل کند. است که ارگآن

بنابراين طبیعت موجب می شود که گوشت بر رو و اطراف 

ها لیگامنتها را قرار رشد کند ...و در انتهای استخوآن هااستخوآن

ها را بهم نگه می دارد و در سراسر اطراف داد که استخوآن

 "استخوان پرده ای قرار داد که به آن پريوستئال گفته می شود
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 پاسخ:

دوستان قبل از هر چیز توجه داشته باشید اين سه عبارت 

مضغه( توسط اسالم ستیزان معادل علقه و معادل  )معادل نطفه،

به نظر خودشان)!( فکر ها آن ،يعنی وارد اين عبارت شده است

و همچین چیزی  کنند اين مراحل مشابه توصیفات قرآن استمی

 !!!ولی ببینیم آيا واقعا اين گونه است؟در متن اصلی وجود ندارد 

لذا يك  آيد متن را خط به خط نقد نکنم،دوستان حیفم می

 :گذاريمم جا نمیکلمه را ه

 :گالن

 خلقت جنین به چهار مرحله تقسیم می شود

 :پاسخ

اسالم ستیزان  فرمايد شش مرحله،ما عرض کرديم که قرآن می

 پاسخ دهند کجاست تشابه؟

 :گالن

 مرحله ی اول که شکل منی )معادل نطفه( غالب است

 :پاسخ
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توسط دشمنان قرآن  اوال عرض کرديم اين )معادل نطفه (

 .آن را در نظر نگیريد گذاشته شده است،مبارك 

ثانیا گفته شکل منی غالب است، پس مايع جنسی زن چه 

گويد ولی اين می شود؟ قرآن فرموده نطفه يعنی ترکیب هر دو،می

اسالم ستیزان پاسخ دهند ،کجاست منی غالب است يعنی چه؟ ...

 تشابه؟

 :گالن

 (وقتی که با خون پرشد)معادل علقه

 :پاسخ

طبق معمول، معادل علقه حرف خودشان است. همچنین  باز هم

چه شده که با ذکر خون يادی از علقه کرده اند! چرا در مطالب 

 بود سکوت کرده بودند؟ گذشته که بحث زالو و علقه و...

 :فرمايد علقهقرآن وقتی می

 ن جنین را در اينمکیدن خون و آويزان بودِ ،بودنزالو  شبیه 

ه ولی آيا آقای گالن هم به اين مراحل اشار مرحله شرح داده است.

اسالم ستیزان پاسخ شود!...کرده؟ يا فقط گفته با خون پر می

 کجاست تشابه؟ دهند،

 :گالن
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و هنوز قلب و مغز و کبد ساخته نشده اند و بی شکل است ولی 

دارای جسمیت است و اندازه ی قابل مالحظه ای دارد اين مرحله 

 دارد )معادل مضغه( نه منیی دوم است و شکل گوشت 

 :پاسخ

باشد را از و باز هم عبارت معادل مضغه که برچسپ ناباوران می

 .چون برداشت خودشان است ،جمله پاك کنید

ی رسد و مضغه در قرآن مرحلهدوم میی اوال او تازه به مرحله

 است.سوم 

ه بثانیا مضغه با مفهوم جويده شدن و ...حالت جنین را برای ما 

حلقی چگونه به جنین  یهاو قوسهاکشد که سومیتتصوير می

ولی آقای گالن چه چیزی را بیان کرده  شکل داده اند،

 کجاست تشابه؟ اسالم ستیزان پاسخ دهند،است؟...

 :گالن

مرحله ی سوم بدنبال می آيد..که در آن سه جزء مشخص، يك 

 طرح کلی ورای همه ی قسمتهای ديگر قابل مشاهده است.

پیدايش سه جزء مشخص را واضحتر می بینی معده را مبهمتر و 

را هاشاخه )برجستگی که دستها يا پاها آن دست و پاها را. سپس

 .می سازند( تولید می کنند
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 :پاسخ

اين  اسالم ستیزان که مدعی تشابه هستند بايد توضیح دهند،

 باشد؟قرآن میی دقیقا کدام مرحله از مراحل توصیف شده

 حائز اهمیت ،مراحلی  از خلقت جنین بدانید بیانِ عزيز دوستان

نه اينکه  غیر مسلح قابل ديدن نیست. که با چشمِ باشدفراوان می

وقتی دست و پا شکل گرفت و با چشم ديده شد در مورد آن سخن 

 .گفته شود

زيادی مطالعه کرده اند و  یهاپزشکان دنیای قديم روی جنین

اتی ولی قرآن مجید توصیف .ه اند و بیان کرده انداين مسائل را ديد

و ادوات پزشکی عهد هارا بیان نموده که فقط با میکروسکوپ

 حاضر قابل بررسی است.)حاالت و کیفیات علقه و مضغه و عظام و

...) 

گويند اين حرف خودش توسط پیامبر)که دشمنان می تنها نه

اين  مکان نداشتهااست( بلکه توسط هیچ دانشمندی در آن زمان 

میکروسکوپی  مسائل فهمیده شود چون )به عنوان مثال آن زمان (

عجیب لذا مطرح نمودن بحث دست و معده و...  .وجود نداشت

 باشد.و شرح اين موارد توسط دکتر گالن کامال طبیعی می نیست

چون ايشان يك  لذا باقی موارد هم نیاز به بررسی ندارد،

اما را با چشم ديده و بررسی کرده است) متخصص بوده و اين موارد
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قرآن به بیان مواردی پرداخته که با چشم غیر مسلح ديده 

 (شودنمی

 :شبهه

 انصافا می بینید که گلن مراحل ذکر شده توسط قرآن را با دقت

و صحت بیشتر گفته است. صحت بیشتر به اين دلیل که پرشدن از 

جنین شناسی قابل خون گرچه کامال درست نیست ولی از نظر 

قبول تر است چون رگهای خونی در اطراف و درون ساختار اولیه ی 

 .جنین تشکیل می شوند اما خون بسته شده غلط است

 پاسخ:

 .کنیدانصافا تلبیس می

دانید خون بسته از گفتار شما مشخص است که هنوز نمی

هنوز ضربان قلب شروع نشده است. و ، در اين مرحله چیست

و هیچ خونی در  شوده مفهوم خون بسته تداعی میاينجاست ک

 جريان نیست.

کند؟ تا دوستان دقت کرده ايد هر بار علقه را يك جور معنا می

 .خواهد برسدبه آنچه می

 

 :شبهه
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لن گفته که جنین شبیه گوشت شده که با ادر مرحله ی بعد گ

مضغه تناسب دارد اما مفهوم جويده شده معنی را تحريف کرده 

 .است

 

 پاسخ:

اتفاقا اوج لطافت قرآن در اين مفهوم جويده شدن آشکار 

 ماند.گردد، که جای دندان بر روی شی جويده شده باقی میمی

نگاه کنید  که چگونه هاتوانید در اينترنت به عکسمی

 .شده اندمثل جای دندان در جنین نمايان هاسومیت

 :شبهه

و تکمیل آنان را  در مراحل بعد جوانه زدن دستها و پاها

 .بدرستی توضیح داده است ولی در قرآن و حديث نیامده است

 پاسخ:

قرآن به صورت کلی و در کمترين کلمات ساختار خارجی و 

 اين که نیامده ريز به ريز تمام تکوين داخلی را شرح داده است،

 مراحل را شرح دهد و گزيده گويی کرده است،آيا اشکال و نقص

 شود؟ هرگزتلقی می علمی

 :شبهه
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ها را ذکر کرده که همچنین رشد گوشت در اطراف استخوآن

درست است ولی محمد بجای بیان صحیح گلن بیان غلط قرآن را 

بکار برده که مضغه به استخوان تبديل می شود )يعنی در اين 

مرحله جنین از جنس استخوان است( که غلط است و سپس 

 .دگوشت در اطراف آن می روي

 پاسخ:

باور کنید تمام اين شبهه و بخصوص اين استدالل را که 

کند بی احترامی به شعور خود تلقی چندمین بار است تکرار می

بلکه  حرفی به میان نیاورده ،« تبديل»نمايم. چون قرآن از می

 شودخلق می شود،بر روی مضغه ايجاد میهافرمايد استخوانمی

نی نقد قرآن پرداخته اند! و چه جواناببیند با چه معلوماتی به 

 !که حرف اين افراد را باور کرده اند

 :شبهه

ی گلن از طريق تجارت و روابط هابنظر می رسد اين انديشه

ديگر از ترکیه به سرزمینهای ديگر از جمله عربستان رسیده و 

محمد اينها را بطور ناقص شنیده و بصورت ناقص تر از اصل، در 

که البته برای يك انسان امری طبیعی است نه  قرآن آورده است

 .برای خدا
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 پاسخ:

)در فصل آخر را هم قبول ندارد اجالب آنکه نويسنده خد

ريزد و ولی تمساح مانند اشك می شود(کتابش منکر وجود خدا می

محمد)صلی اهلل علیه و سلم( ی خواهد ثابت کند که اين گفتهمی

 .است نه کالم الهی

ديگری که انجام داده هم)از طريق  یهاسرايی در مورد داستان

ی م، سیندرال کفشش را در کالکسکهیگويکاروان تجاری و ...( می

 شاهزاده جا گذاشت و ...

ولی بايد برای  داستان نوشتن خیلی راحت است دوستان،

ش را یهاکه دلیل .کردپذيرد دلیل ارائه ی که صورت مییهاادعا

 !ديديم

 

 :شبهه

معجزه تراشان بايد پرسید اين چه معجزه ايست که بطور از 

ناقص از ديگران قرض گرفته می شود. اين قرض گیری ناقص 

توسط محمد دلیلی قطعی بر غیر الهی بودن منشأ قرآن هاايده

 .است

 :پاسخ
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شما  یهایهابگرديد تا بگرديم،ان شاء اهلل به زودی تمام تلبیس

چه کسی قرض  موقع خواهیم فهمید،را آشکار خواهیم کرد آن 

ما يا شما که شبهات تار عنکبوت گرفته و پاسخ  گیری کرده است،

 .کنیدرا دوباره در فضای مجازی باز نشر میهاتبشیریی داده شده

 توجه:

مهمی وجود دارد که شايد به شبهات اسالم ستیزان ی مساله

اهمیت  مربوط نباشد ولی از لحاظ حقانیت قرآن بسیار حائز

باشد اين است که ما در کالم عرب دو نوع سپس داريم )فَ و می

باشد و ثمَّ به معنای سپس ثمَّ( فَ به معنای يك سپس فوری می

 طوالنی تر

 :مومنون نگاهی بیندازيدی مبارکهی سوره 14تا  12اگر به آيات 

 فِی ةًنُطْفَ جََعلْنَاهُ مَّثُ*  طِینٍ مِنْ ُسلَالَةٍ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا وَلَقَدْ

 خَلَقْنَافَ مُضَْغةً ةَلَْعلَقَا لَقْنَاخَفَ عَلَقَةً  النُّطْفَةَ خَلَقْنَا مَّ ثُ*  مَکِینٍ قَرَارٍ 

 اللَّهُ تَبَارَكَفَ  آخَرَ  لْقًاخَ اهُنَْشأْنَأَ ثُمَّ َلحْمًا الْعِظَامَ کَسَوْنَافَ عِظَامًا الْمُضْغَةَ 

 الْخَالِقِینَ أَحْسَنُ

 صورت به را او سپس .ايمآفريده ِگل از ایعُصاره از را انسان ما»

 . دهیممی جای(  مادر رحم)  استوار قرارگاه در و درآورده اینطفه

 شکل به را خون لخته اين و خونی، لخته صورت به را نطفه سپس

 بسان را جويده گوشت تکّه اين و ای،جويده گوشت قطعه
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 ها گوشتاستخوآن بر بعد و آوريم،در می ضعیفی استخوانهای

 با)  و بخشیده ایتازه آفرينش را او پس آن از و پوشانیم،می

 و مقام واال. کرد خواهیم ديگری یپديده(  کالبدش به جان دمیدن

 .«است سازندگان و گیرندگاناندازه بهترينِ که است يزدان مبارك

 

اول ارائه داديم  یهادر قسمت با توجه به توضیحاتی که

شود که قرار گیری نطفه در رحم و تبديل شدن به مشخص می

هستن)و هاعلقه و سپس خلق آخر جزو طوالنی ترين مرحله

استفاده کرده است.( ولی تبديل به « ثم»از ها آن خداوند برای

در ها آن مضغه و ظاهر شدن استخوان و پوشیده شدن گوشت بر

« فَ »از ها آن شود.)و خداوند برایکمتری انجام میمدت زمان 

 استفاده کرده است(

اين واقعیت علمی « ف»و « ثم»عزيزان دقیقا خداوند متعال با 

شم را برای ما بیان نموده است، در روزگاری که به هیچ عنوان با چ

 غیر مسلح توانايی ديدن اين مراحل وجود نداشت...

آورند؟ آيا کنند و ايمان نمییری میآيا ناباوران باز هم بهانه گ

روند؟ اصال فرض شما قبول شخصی باز هم سراغ توجیه تراشی می

اين مطالب را به پیامبر ياد داده است، ولی عزيزان بحث ما بر سر 
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اين است که علم آن زمان توانايی درك همچین موضوعی را 

 نداشته است...!

 

 خونخروج شیر از بین سرگین و : ششمی شبهه
 

وَإِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعَاِم لَعِبْرَةً ُنسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ َبْینِ فَرْثٍ 

و در دامها قطعا براى شما » 1 وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِینَ

عبرتى است از آنچه در شکم آنهاست از میان سرگین و خون 

 «.(نوشانیم که براى نوشندگان )گواراستشیرى ناب به شما مى 

واضح است که خروج شیر از بین سرگین و خون، سخن بی 

 معنی و غلطی است که نمی تواند گفته ی خدا باشد

 پاسخ به شبهه:

 طبق معمول اشتباه در ترجمه!

باشد؛ به بلکه به معنای تفاله می فرث به معنای سرگین نیست،

 توضیح زير توجه بفرمايید:

                                                           
 .66نحل، .1
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 هضمِ دستگاه گوارش حیوان . علوفه جويده و نیمه«: فَرْثٍ » 

ای که هنوز در داخل دستگاه گوارش حیوان باشد آن را ) علوفه

عنی يث ( فَرْث ( يعنی تفاله ، و پس از دفع از بدن حیوان آن را ) رَوْ

توضیحات در  دکتر مصطفی خرمدل، تفسیر نور،) نامندسرگین می

 (مورد نظری مورد آيه

 

 شود:اين می صحیح آيه را مطالعه کنیم،ی اگر طبق ترجمه

گمان )ای مردمان!( در وجود چهارپايان برای شما )درس( بی

ی توانید به خدا پی ببريد. چه عبرتعبرتی است )که در پرتو آن می

است، ها آن که در شکم يیاز اين برتر که ما( از برخی از چیزها

 نوشانیم که از میان تفاله و خونمیبه شما  يیشیر خالص و گوارا

 آيد.تراود و نوشندگان را خوش میبیرون می

 اما شبهه افکن در پايان نوشته است:

واضح است که خروج شیر از بین سرگین و خون، سخن بی "

 "معنی و غلطی است که نمی تواند گفته ی خدا باشد

 گويیم:ما هم در پاسخ می

مواد اولیه  ثانیا؛ ثابت کرديم که آيه را غلط ترجمه کرده ايد اوال

برای تولید شیر همین مواد داخل شکم گاو و گوسفند)تفاله و 
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در آنجا شرکت لبنیاتی تولید ماست و شیر  باشد،خون( می

 !وجود نداردکه پاستوريزه  

 توانم اين گونه موضوع را شرح دهم:در ساده ترين حالت می

 وجود  دارد به نام یهاتان گاو  و گوسفند  حبابچهدر داخل پس

احاطه  فراوانی خونی یهارا مويرگهاکه دور اين حبابچه« آلوئل»

«  اسمز»شیر از طريق فرايند ی تولید کننده یهاسازه کرده است.

و در  شوندآلوئل میی جداره یهااز خون خارج شده و وارد سلول

آن هاو سیاهرگ گرددجمع میهامويرگ نهايت همان خون توسط

 گردانندرا بر می

 وو انرژی گا شده اندبا خون حمل  شیر، کننده اين مواد تولید* 

شده است، پس سخن قرآن به ن کاه و يونجه ای تامین یاز هم هم

 باشد.هیچ وجه غیر علمی نمی

« فرث »شود که فکر کرده اشتباه شبهه افکن از آنجا شروع می

گويیم بله شیر از سرگین تولید به معنای سرگین است و ما هم می

 نیست! شماشود! ولی ترجمه نمی

، هضم و جذب، ورود به خون، انتشار به آلوئل، جمع آوری ،تفاله

 رفتن به کاريیته و در نهايت هدايت به نوك پستان!

 خالفقرآن چیزی   باشد کهمراحل علمیش میی صهاين خال 

 اين نفرموده است.
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 آسمان سقف استی پنجم: شبهه

 

و » 1وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

 .«آسمان را سقفى مورد حفاظت قرار داديم

 

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَاْلأَْرضِ إِنْ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَیْنَ 

نَشَأْ نَخِْسفْ ِبهِمُ الْأَرَْض أَوْ نُسْقِطْ َعلَیْهِْم ِکسَفًا مَِن السََّماءِ إِنَّ فِی 

آيا به آنچه از آسمان و زمین در » 2 ذَلِكَ لَآيَةً لِکُلِّ عَبٍْد مُنِیبٍ

ريسته اند اگر بخواهیم آنان دسترسشان و پشت سرشان است ننگ

را در زمین فرو مى بريم يا قطعه ای از آسمان بر سرشان مى 

 «.افکنیم قطعا در اين ]تهديد[ براى هر بنده توبه کارى عبرت است

 

در اين آيه آسمان سقفی تصور شده که می توان تکه ای از آن 

را کند و بر سر مردم گناهکار کوبید. اين مطلب غلط است چون 

سقفی در ورای زمین وجود ندارد. جهان مجموعه ای از کرات و 

و کهکشانهاست. آسمان آبی که به چشم ما می آيد رنگ هامنظومه

                                                           
 .23انبیاء،  .1

  .9سبا،  .2
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است که از تراکم هوای اطراف زمین حاصل می شود.  يیآبی زيبا

است که گمان می  يیاين گفته ی قرآن همان نظر غلط انسان ابتدا

 االی سر ما.کرد آسمان شیئ شفافی است در ب

 پاسخ به شبهه:

واقعا خواندن اين شبهات سخت است، چون تصور کرده 

آگاهی بر او بسته  یهامخاطب اصال فکر و ذهن ندارد و دريچه

 شده است!

 فرمايد:اول که میی در آيه شريفه

1 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاِتهَا مُعْرِضُونَ
 

های ما آسمان را سقف محفوظی نموديم ، ولی آنان از نشانه و»

ی اين همه )خداشناسی موجود در( آن روی گردانند )و درباره

 «.انديشند(گر است نمیعظمتی که باالی سرشان جلوه

 

« سقف»به نظر شما قرآن کريم چرا برای آسمان از تعبیر 

قف به س اصال سقف چه مشخصاتی دارد؟ استفاده کرده است؟

پوشاننده  معنای پوشاننده است، سقف خانه نقش پوشاننده دارد،

 از چی؟

                                                           
  .23انبیاء،  .1
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اما  باشد.از برف و باران و گزندِ عواملی که آسیب رسان می

 آسمان به چه معناست؟

 فضای خالی، جَو،ی ما در يك تعريف عام و کلی به مجموعه

 «.آسمان»گويیم ... میو هاستارگان،کهکشان محل

 فرموده اين آسمان را برای شما مانند سقفحال قرآن 

هر دانش  )پوشاننده در مقابل عوامل آسیب رسان( قرار داده ايم.

داند که ساالنه هزاران تن سنگ به علوم تجربی میی آموخته

 شوند .سوزند و نابود میآيند ولی در جو زمین میسمت زمین می

مین زن دور تا دور وبسیار معروفی بنام اُزُی جدای از اين؛  اليه

باشد و زمین را میلی متر می 3را احاطه کرده است، ضخامت آن 

پرتو فرابنش ساطع شده از خورشید محافظت  یهادر مقابل اشعه

 کند.می

اشکال کار شبهه افکنان اينجاست که اوزون و جو زمین را جزو 

ی همهی در حالی که آسمان به مجموعه کنند،آسمان محسوب نمی

 شود.گفته میهان گزارهاي

اينکه پرودگار فرموده آسمان سقف  شويمپس متوجه می

شريفه ی در آيه نه تنها از لحاظ علمی اشکالی محفوظی است،

قرآن کريم  علمی یهايکی از اعجاز حاویندارد؛ بلکه  وجود

 باشدمی
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دان توسط دو فیزيك 1913ن در سال وزوای دانید اليهآيا می

کشف شد! « آنری بويسون»و « شارل فابری»های فرانسوی به نام

 به اين مسائل اشاره کرده است؟!پیش  1400ولی قرآن 

 دوم:ی شريفهی اما آيه

ی بعد ترجمه شبهه افکن نگاه کنید.ی اول برويد به ترجمه

ط غل آيه را متاسفانه باز همواقعی آن را در اينجا بخوانید ،چون 

 است! ترجمه نمودهترجمه 

 

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَیْنَ أَيْدِيهِْم وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَاْلأَْرضِ إِنْ 

نَشَأْ نَخِْسفْ ِبهِمُ الْأَرَْض أَوْ نُسْقِطْ َعلَیْهِْم ِکسَفًا مَِن السََّماءِ إِنَّ فِی 

1ذَلِكَ لَآيَةً لُِکلِّ َعبْدٍ مُِنیبٍ
 

که پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین  يیآيا به چیزها»

و کنند. اگر بخواهیم ايشان را به دل زمین فرقرار دارد نگاه نمی

افکنیم. از آسمان بر سرشان فرو می يیهابريم، يا اين که قطعهمی

ای )از عظمت و قدرت بینند( نشانهکه می يیقطعاً در اين )چیزها

ای که بخواهد خالصانه به سوی خدا هر بنده خدا( است برای

 .«برگردد

                                                           
 9سبا/ .1
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 شديد؟ تحريف او متوجه

رد به باشد را به  بصورت مفمی« کِسَْفة»که جمع « کِسَفاً » او   

« قطعات»در حالی که معنای آن  ترجمه کرده است،« قطعه»معنی 

 باشد!می

از آسمان، او « قطعاتی»شود آن میی لذا زمانی که ترجمه

 از آسمان.« قطعه ای»نوشته 

 و خداوند در آيه فرموده اگر بخواهیم قطعاتی را از آسمان بر

د نتوانکه اين قطعات می گفتیم آوريم،سر مردم فرود می

چون آسمان يك مفهوم  د،ناجرام باش ديگر آسمانی و یهاسنگ

 و اين محتويات را در دل خود جای داده است. عام است

 نوشته در آسمان سقفی وجود ندارد! مهدر ادا شبهه افکن

داند سقف چیست! و نه از مفهوم آسمان مطلع او نه می ظاهرا

خود آمده کتاب عظیم  نادرست  یهافرضاست! با اين حال طبق 

 .نمايدالشان قرآن را نقد 

 !باشدچه چیزی می هم«  قطعه»داند مفهوم ظاهرا حتی نمی

منظور اجرامی از آسمان   طبق تعريف، قطعاتی از آسمان، چون
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يا « کیك»يك  انندغلطش آسمان را می با ترجمه ولی او باشد.می

 شود!فرض کرده که قطعه ای از آن کنده می« تخته»

 

 آسمان باال نگه داشته شده است: هفتمی شبهه
 

قسم به آسمان که سقف باال نگه داشته » 1وَالسَّقْفِ الْمَْرفُوعِ

 «.شده ای است

 

اين آيه به احتمال قوی از کالم قس بن ساعده االيادی شاعر 

  "وسقف مرفوع"جاهلی گرفته شده است که در شعرش گفته 

)االيادی قس بن ساعده از خطبا و شعرای مشهور عرب قبل از 

محمد است او معتقد به خدای واحد و معاد بود و اشعار و 

بعثت مرده يش پر از کلمات حکیمانه است. وی قبل از هاخطبه

ی او هااست. محمد به او عالقه داشته و قبل از مرگش بعضی خطبه

ظ و اشعار او را حفهارا مستقیما گوش داده است و بسیاری از گفته

 هقی،اثر حافظ بی دالئل النبوة) (551ص  ،5جلد  کرده بود )االصابه،

 (103ص  ،2جلد 

                                                           
 .5طور،  .1
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نگاه نمی کنند( به آسمان که آيا )» 1 وَإِلَى السَّمَاءِ کَْیفَ ُرفِعَتْ

 .«چگونه باال نگه داشته شده است

و خدا آسمان را باال برد » 2وَالسَّمَاءَ َرفَعَهَا وَ وََضعَ اْلمِیزَانَ

 .«)برافراشت(

باال بودن آسمان هم غلط است. تصور کنید کره ی زمین را 

ادی دن معنا ندارد. ما بصورت قرار يیبصورت معلق در فضا. باال و پا

ن و يی)نه واقعی( آنچه را روی زمین است يا بسمت زمین است پا

د سمتی که از زمین دور می شود را باال می نامیم. اين يك قراردا

اعتباری غیر واقعی است. تصور کنید اگر در هنگام ظهر آسمان 

باالی سر ما باشد، در هنگام غروب در سمت شرق ماست نه باال و 

زير ماست. ولی ما در همه حال آسمان را  در هنگام شب آسمان در

به خطا باال می دانیم. پس اينهم غلط فاحش ديگری است که 

 محمد مطابق تصور يك انسان ناآگاه اولیه در قرآن آورده است.

 

 پاسخ به شبهه:

از آن « احتماال»پردازيم که ذکر کرده و گفته ابتدا به روايتی می

يك سوال: زمانی که یز ولی قبل از هر چ اقتباس شده است،
                                                           

  .18غاشیه،  .1

  .7رحمن،  .2
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سند معرفی کرده  مطمئن نیست چرا به آن استناد کرده و برايش

 ؟!!است

احتمال ضعیفی که متصور شده است هم وجود گويیم ما می

 ، به توضیحات زير توجه بفرمايید:ندارد

 ی اوقس بن ساعده بنا به روايتی تا بعد از بعثت زنده بوده و برخ

 در برخی از روايات هم گفته شده،  ندرا جزو صحابه تلقی کرده ا

 قبل از بعثت وفات کرده و گفته اند در اخرين خطبه اش  به ظهور

طوبی لمن "دين جديد )اسالم( تصريح کرده و بیان نموده که 

البته چیزهای عجیبی درباره سنش  "ادرکه فاتبه وويل لمن خالفه

هم هاسال عمر کرده و بعضی380 دنه اگفتهامثال بعضی دنه اگفت

 هیچ يك از طبق دلیل زيرسال عمر کرده است... ولی  600 دنه اگفت

قس بن ساعده نقل شده  یهارواياتی که درباره شعر و خطبه

  د:صحیح نیستن

 گويد:حافظ ابن حجر می

وقد افرد بعض الرواة طريق حديث قس،وفیه شعره و خطبته و "

  "رانی و غیرها، و طرقه کلها ضعیفة..هو فی )المطوالت(للطب

 (414 - 413ص  5)االصابة فی تمییز الصحابة ج 
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 اما در مورد انتقاد از آيه و ادعای تناقض با علم!

 

در مطالب گذشته شرح داديم آسمان يك مفهوم عام است و 

ستارگان و ...می باشد،  اجرام آسمانی وی جو و مکان همهشامل 

مگر غیر از اين است که آسمان)همراه  کنم من تعجب می

 محتويات( باالی سر ما قرار دارد! 

 ببینید برای اثبات مدعای خود چه استداللی مطرح کرده است:

ما بصورت قرار دادی )نه واقعی( آنچه را روی زمین است يا "

ن و سمتی که از زمین دور می شود را باال يیبسمت زمین است پا

داد اعتباری غیر واقعی است. تصور کنید می نامیم. اين يك قرار

اگر در هنگام ظهر آسمان باالی سر ما باشد، در هنگام غروب در 

سمت شرق ماست نه باال و در هنگام شب آسمان در زير ماست. 

 "ولی ما در همه حال آسمان را به خطا باال می دانیم

 :پاسخ

ايران تصور کنید ما در  باشد.واقعا اين ادعا بسیار مضحك می

حال اگر از جای  گويیم آسمان.می« باالی سرمان»قرار داريم و به 

بیرون  زمینی ی کرهخود يك سوراخ ايجاد نمايیم که در آن سو

باالی »آيا در آنجا هم، به  .خواهیم بود(ديگری ی در قاره )بیايیم
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گويیم آيا در آنجا به زير پايمان می گويیم آسمان؟نمی« سر خود

 آسمان؟!

خاکی قرار داشته باشد به ی سان در هر جايی از اين کرهان

د نتغییر پیدا کنهااگر جهت گويد آسمان.می« باالی سر خود»

کند و هر کس طبق ها هم تغییر پیدا میمحل قرار گیری انسآن

 گويد آسمان.محل زندگی خود به باالی سرش می

ها نازل انسآناين کتاب برای  الزم است اسالم ستیزان بدانند،

در هر جايی آسمان را باالی سر خود  و مردم زمین شده است

 قرآن کتاب هدايت است نه کتاب اختر شناسی، پندارند.می

پروردگار که به سقف مرفوع اشاره کرده بزرگی و دقت خلقت را 

 ت.اد آور شده اسیهابرای تذکر و پند پذيری انسان

 

 چه که آیدمی پیش سؤال این : حالهشتمی شبهه

 دارد؟می باال نگه را آسمان سقف عاملی

 

 :دهدمی جواب اينگونه قرآن
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إِنَّ اللَّهَ ُيمْسُِك السَّمَاوَاِت وَالْأَرَْض أَنْ َتزُولَا وَلَئِْن زَاَلتَا إِنْ 

 خدا همانا»1 أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا

 خدا از غیر بیفتند اگر و نیفتند تا دارد مى نگاه را زمین ها وآسمآن

 .«دارد نمى نگاه راها آن کس هیچ

 نگه را آسمان خدا و» 2وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عََلى الْأَرْضِ 

 .«نیفتد زمین بر تا دارد می

 

 دارد وجود نیز بشری قديم بسیار یهاافسانه در غلط تصور اين

 است آمده سميیتائو در مثال (pangu) جدا هم از را آسمان و زمین

 افراشت بر را آسمان و ايستاد آسمان و زمین بین و کرد پانگو که

Bodde, Derk. 1961. "Myths of Ancient China", in 

Mythologies of the Ancient World, ed. by Samuel Noah Kramer, 

pp. 367–408. 

 

 آسمان که بوده اين ديگر، اطالع بی انسان هر مثل محمد، تصور

 متدين انسان يك جواب ترين ساده و بیفتند بايد دو هر زمین و

 يك آيات اين در کنید دقت. دارد می نگه راها آن خدا که اينست

 چیزی که کرده می گمان گوينده اينکه آن و دارد وجود مهم غلط

                                                           
  .41فاطر،  .1

  .65حج،  .2
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 می نيیپا سمت به اشیاء ی همه و باشد معلق فضا در نمیتواند

 بايد خدا و بیفتند بايد هردو آسمان و زمین طبعا و بیفتند خواهند

 اجسام بین. است غلط تصور اين صورتیکه در. دارد نگه راها آن

 ايستد، باز حرکت از زمین اگر مثال و دارد جود و جاذبه نیروی

 می برخورد آن با و رفت خواهد خورشید سمت به بسرعت زمین

 .نيیپا نه باالست خورشید ما تصور در صورتیکه در کند

 اجرام جنبشی، انرژی و جاذبه از ناشی انرژی فیزيکی نظر از 

 جاذبه مثال. دهند می سوق خاصشان موضع و مسیر در را آسمانی

 ناشی مرکز از گريز نیروی و بکوبد خورشید بر را زمین خواهد می

. کند دور خورشید از را زمین خواهد می زمین دورانی حرکت از

 .دارد می نگه خاصش مسیر در را زمین نیرو اين دو برآيند

 

 پاسخ به شبهه:

 غلط را آيه معمول طبق پردازيم،می اولی آيه بررسی به ابتدا 

 به و نیست افتادن«  تزوال»ی واژهی ترجمه.است کرده ترجمه

 زمین وهاآسمان پروردگار يعنی .باشدمی «نابودی و زوال» معنای

 طوری جناب شبهه افکن ولی نشوند. نابود که نمايدمی محافظت را

 !!!«نیفتند» زمین ها وآسمآن فرموده خدا که کرده وانمود

 دوم: یآيه اما در
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گذارم آسمان بیفتد، در اين آيه خداوند رحمن فرموده نمی

ر ناباوران که دنبال هر بهانه ای هستند برای وارد کردن اشکال ب

گويند در اين آيه نه بحث قطعات شده و نه چیز قرآن کريم، می

 ديگر.

و آسمان هم همان جو و فضای خالی و محل ستارگان و 

 افتد؟ باشد، پس چگونه میمیهاکهکشان

 کنید؟گويیم چرا انقدر سطحی به مسائل نگاه میما می

را مطرح نموده « سماء»همین قرآن در آيات ديگری که بحث 

 افکنیم )بسیارفرمايد: اگر بخواهیم، قطعاتی را از آسمان فرو میمی

گذشته پاسخ  یهادهد( در قسمتواضح از افتادن قطعات خبر می

ی سوره 90داديم که قطعات منظور اجرام آسمانی است.)آيه 

 سباء(ی مبارکه

گويد آسمان، به نظر شما منظورش از حال در اينجا که فقط می

 ان قطعات نیست؟ غیر از اين است که قرآن را بايد باافتادن، هم

 قرآن تفسیر نمود؟

نامرئی  را  یهالقمان بحث ستونی ی مبارکهسوره 10ی در آيه

ها و به تبع آن آسمان را فقط فضای مطرح کرده است، اگر آسمآن

 خالی متصور شويم ديگر چه ستونی؟!
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آنچه در باالی سر همچنین بايد دانست از ديد ناظر زمینی هر 

شود )به همراه تمام ما باشد )به سمت فضا( آسمان نامیده می

حج نیز همین مفهوم ی مباکهی سوره 65ی محتوياتش( آيه

عمومی را بیان نموده است. ولی اگر کمی تخصصی تر آيات و 

شويم که خدای منان در مفاهیم علمی را بررسی کنیم متوجه می

انجام داده و آسمان را به صورت  آيات ديگر اين تفکیك را

 يکپارچه معرفی نکرده است!

بحث افتادن قطعات، بحث وجود ستون، بحث وجود خورشید و 

)اگر آسمان را فقط آسمان يك قطعه ای گردش در مدار خود ماه و 

در نظر بگیريم ديگر جدا کردن خورشید و ماه و ستارگان چه 

ه اين موارد توجه معنايی خواهد داشت؟( شبهه افکنان چرا ب

 کنند؟نمی

ه شويم زمانی که خداوند فرمودلذا با وجود اين قرائن متوجه می

 وده(آسمان نیفتد )از ديد ناظر زمینی گزاره را به طور عام بیان نم

 ولی با توجه به آيات ديگر منظورش قطعاتی از آسمان است.

*** 

 یترجمه حتی)نادرست  مفاهیم آنکه از بعد بفرمايید توجه

 سرايیداستان سراغ بار اين نمود ايجاد مخاطب ذهن در را( اشتباه

اما طبق موضوعاتی  رود ،...( می و پانگوی افسانه) ربط بی داليل و
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ادعا  دلیلی هیچ بدون او که شودمی مشخص که مطرح نموديم

 .است داشته نگرشی همچین( ص)پیامبر کندمی

نمايیم که کنیم مشاهده میمیپانگو مراجعه ی وقتی به افسانه

 نوشته:

شکند خدا درون يك تخم مرغ ازلی بود! سپس آن تخم می

شود آسمان، سپس شود زمین و محتوياتش میپوسته اش می

میرد و هر قطعه کند! سپس خدا میخداوند آسمان را برافراشته می

 گردد.از بدنش به قسمتی از طبیعت تبديل می

عجیب چه ربطی به قرآن دارد؟ رفته از سبحان اهلل اين مطالب 

چین باستان يك جمله را قیچی کرده و ادعا ی میان انديشه

 کند که بیايید در آن جا هم چنین چیزی وجود دارد!می

 گويد خداوند اجازهگويد برافراشت! ولی در قرآن میدر آنجا می

 دهد بیفتد! کجای اين دو جمله مشابه همديگر هستند!نمی

( ص) محمد حضرت گويدمی ديگر دلیل بی ادعای كاو در ي

 !باشد معلق آسمان در چیزی تواندنمی کردهمی تصور

 گويیم او هیچ دلیلی بر اين ادعا ندارد چوندر پاسخ می 

 آسمان قطعات دهدنمی اجازه پرودگار فرمايد:می قرآن در خداوند

 است بازدارنده عامل يك وجود معنای به بیفتند، اين اجازه ندادن

 !است افتادنی چیز همه تواند معلق باشد واينکه هیچ چیز نمی نه
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شود بايد از شبهه از کجای جمله همچین چیزی برداشت می

افکنان پرسید!!! مگر قرآن صراحتا از شناور بودن و در گردش 

ی مبارکهی سوره 33بودن ماه و خورشید سخن نگفته است! )آيه 

 انبیاء(

 ش کار نويسنده بر اين است:دوستان رو 

 کند و نام آن را گذاشتهخود ادعا کرده سپس ادعايش را رد می 

 نقد قرآن!

 

 

 آسمانی نگه دارنده یها: ستوننهمی شبهه
 

 :است داده نسبت ستون به را آسمان دارینگه قرآن زير آيه در

  1خَلَقَ السَّماوَاتِ بِغَیْرِ عَمٍَد تََروْنَهَ

 يعنی) کرد خلق ببینید را آن که ستونی هیچبی را هاآسمآن»

 شما که هستند ایدارندهنگه نامرئی هایستون ها دارایآسمآن

 .«(بینیدنمی

                                                           
  .10لقمان،  .1
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 هستند سنگینی هایها سقفآسمآن که کردهمی گمان محمد

 که. نیفتند زمین بر تا دارندمی نگه راها آن نامرئی هایستون که

 که نیست چیزی آسمان اوالً،. است غلط جهت دو از تصور اين

. ندارد وجود کرات دارینگه برای ستونی ثانیاً، و بخواهد ستون

 بودند شده متوجه يونانی انديشمندان بعضی که است ذکر به الزم

 در راها آن نیروهايی و ندارند ستون به نیازی آسمانی اجرام که

 .دارندمی نگه تعادل

J. P. Vernart (1982) Les origins de la pensee grecque. PUF 

Pariw. p 128, J. P. Vernart (1982) The origins of the Greek 

thought. Cornell University Press 

 

 نیز قبلش سال 1200 يونانی دانشمند اين درك به حتی محمد

 .است بوده نرسیده

 معجزه قرآن برای قیمتی هر به خواهندمی که افراد بعضی

 جاذبه نیروی نامرئی، هایستون از منظور اندگفته کنند، تراشی

 با ستون چون کند،می عمل ستون خالف بر جاذبه نیروی اما است،

 تواندنمی ستون از منظور بنابراين. کندمی مقابله جاذبه نیروی

 گويیممی و آيیممی تراشانمعجزه کمك به ما. باشد جاذبه نیروی

 غلط هم باز اما. باشد مرکز از گريز نیروی ستون، از منظور شايد
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 خط يك در را شیء دارد سعی مرکز از گريز نیروی چون است

 اگر هم باز و آيدنمی در جور ستون با که براند پیش به مستقیم

 مرکز از گريز و جاذبه نیروی بین تعادل ستون، از منظور کنیم فرض

 . است غلط هم باز باشد،

 هب جاذبه نه و مرکز از گريز نه يعنی دو اين تعادل: اوالً چون

 دست به نیرو دو اين برداری جمع فیزيك، اصطالح در. تنهايی

 پیش( دورانی مثال) خاصش جهت رادر سماوی شیء که آيدمی

 چون ماندنمی( ستون) واقعی دارنده نگه چیز باز يعنی. راندمی

 دو برداریجمع با همجهت که است پايین جهت در ستون عملکرد

 . نیست نیرو

 مثالً. ندارد وجود نیرو دو اين بین تعادلی موارد بسیاری در ثانیاً

 شود نزديك ایکره به هرگاه حرکتش مسیر در آسمانی سنگ يك

 تصادم کره با يا دهد جهت تغییر تواندمی کره، جاذبه تأثیر تحت

 انرژی غلبه يکديگر، ها ازکهکشآن سريع شدن دور يا. کند

 در که حالی در دهدمی نشان ها راکهکشآن بین جاذبه بر جنبشی

 ستون تواننمی سرشی هیچ با روی بهر. معلقند بیکران فضای

 ساده انسان يك برداشت اين بلکه چسباند، معجزه به را نامرئی

 نشود داشته نگاه اگر چیزی هر کندمی گمان که است اطالعبی

 افتندنمی چون اما. بیفتند بايد هم آسمان و زمین پس. افتدمی
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 و دو هر يا ستون يا خداست که دارد، نگه راها آن چیزی بايد

 .است غلط خیاالت اين همه که ديديم

 اين کرد يادآوری تراشان معجزه به بايد که ديگری مهم نکته

 نه. پردازیخیال با نه فهمید سنت و قرآن با بايد را قرآن که است

. ندارد وجود جاذبه به ایاشاره کوچکترين سنت در نه و قرآن در

 کرده مطرح را جاذبه نیروی سنت، يا قرآن از جائی در محمد اگر

 بودن معجزه آنهم تازه که نیوتن، مثل بود کرده بزرگی کار قطعاً بود

 .«نکرد معجزه نیوتن که چنان

 

 پاسخ به شبهه:

 بودن علمی بخاطر داد، نه جايزه شبههی نويسنده به بايد واقعا

 و دادن کش در مهارت بخاطر ش، بلکهیهااستدالل بودن جالب و

 .مطالب به خودی بی دادن حجم

ی مباکهی سوره 10 آيه و رعدی مبارکهی سوره 2 آيه وقتی

 معنا دو ستون بحث از که شويممی کنیم، متوجهمی نگاه را لقمان

 شود:می برداشت

 ستونی هیچ بدون را هاآسمآن که است اين اول * معنای

 در شبهه به پاسخ که بگیريم نظر در را معنا اين ايم، اگر ساخته
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 هدف بی و ربط بی نويسنده سخنان تمام و پذيردمی پايان اينجا

 .بود خواهد

 ییهاستون که شودمی برداشت اين دوم معنای در * اما

 .اند داشته نگه راهاآسمان نامرئی

 هپرداخت نقد به و گرفته نظر در را معنا اين اتفاقا شبهه افکن

 نه ستون اين گويدبیندازيد، می نگاهی دوباره مطالبش به .است

 مرکز از گريز نه و (است پايین به رو جاذبه چون)است جاذبه

 ستون ولی کندمی کار مستقیم مسیر در نیرو اين چون باشدمی

 .است عمودی

 نقش که نکرده فکر خود با بار يك گويیم، ايشانمی پاسخ در

 گزاره يك داشتن نگه باعث که عاملی يعنی ستون چیست؟ ستون

 ، چهنامرئیی نگهدارنده يك فرمايدمی قرآن وقتی حال .شودمی

 و نیست افقی که باشد عمودی نیرويی حتما بايد که داريم اصراری

 !نیست پايین به رو و  باشد باال به رو

 ینام هر ، باشد عمودی يا افقی ، باشد جهتی هر به رو عامل اين

 اتقطع افتادن از  «بازدارنده» و « نگهدارنده» هم باز باشد داشته

 .است آسمانی
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 که نداده خود به را سادهی نکته اين تصور زحمت ظاهرا او

 که « قطعات افتادن از بازدارنده عامل يك» يعنی نامرئی ستون

 .باشدمی نامرئی هم

 يا! است پرداخته ساختمان ستون تحلیل به آمده کنید مشاهده

 ربط بی مطالب سری يك و رفته جاذبهی تاريخچه سراغ ادامه در

 ... و نیوتون و نشده جاذبه بحث سنت در که ديگر

 الشأن عظیم قرآن دشمنان باشید، ببینید هوشیار عزيز جوانان

 .هستند گر تلبیس چقدر

 ارائه داده درستالبته فکر نکنید سندی که از آن متن يونانی 

کنیم در مورد يك باشد، وقتی به رفرنس مورد نظر مراجعه میمی

 زند و اصال بحث ستون و نیرو نیست.بحث سیاسی حرف می

 شود:ببینید رفرنس ايشان به اين جمالت ختم می

In this space there is isonomy (equal rights) and all the forces 

are symmetrical and transferrable. The decisions are now taken 

by the assembly of demos in the agora which is lying in the 

middle of the city 

 

 متوجه انکسیماندر آثار در مباحث اينی مطالعه با کل در اما

 به اتکا اينکه بدون است ستهدانمی شناور را زمین او که شويممی

 از يکی زمین که داشته اعتقاد همچنین او باشد داشته چیزی
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 آتش هایحلقه خورشید هم و ماه و است موجود هایجهان

 آن قطر که بوده ایاستوانه مانند زمین که بود متعقد او. هستند

 جهان مرکز را زمین او باشد)تخت است(می آن بلندی برابر سه

 .پنداشتمی

پديای انگلیسی برای مطالعه در مورد آثار ايشان به ويکی 

 مراجعه بفرمايید:

15-https://en.wikipedia.org/wiki/Anaximander#cite_ref  

می دانید جناب شبهه افکن اين سند بی محل و بی ربط را هم 

 از همین لینك باال کپی کرده است!

 فرمايد و اين آقا چهعزيزان توجه داشته باشید که قرآن چه می

بدون ستون خلق شده اند، ها آسمآنفرمايد گفته است، قرآن می

کند که در تعادل است! چه ربطی به را می زمینولی اين آقا بحث 

 گويد)مرکز جهان و قطرشهم دارند! تازه ببینید برای زمین چه می

 فالن و ...(

را ها آن اگر قرآن کپی از مطالب يونانی است، چرا امور نادرست 

کپی نکرد؟ چرا فقط مسائل صحیح را کپی نموده است؟ يك  

شخص بی سواد و به مکتب نرفته، اين قدرت تفکیك ويژه را از 

 کجا بدست آورده بود؟

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anaximander#cite_ref-15
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 است فرج و خلل بدون و یکدست : آسماندهمی شبهه

 

إِلَى السَّمَاِء فَوَْقهُمْ کَْیفَ بََنیْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا َلهَا مِنْ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا 

 آن چگونه که اند ننگريسته سرشان باالى آسمان به مگر» 1فُرُوجٍ

 روزنه يا شکاف گونه هیچ آن براى و يمهاداد زينتش و کرديم بنا را

 .«نیست ای

 گويند می قیامت در آسمان شدن شکافته از که آياتی همچنین

 :مثل است آسمان بودن پیکپارچه سقف مؤيد

 گشوده آسمان( قیامت در) و»  2وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ أَبْوَابًا

 «.شود می[ پديد] درهايى و

 شکافته آسمان( قیامت در) هنگامی که» 3إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

 «.شود

 

 از آسمان( قیامت در) و» 4َفهِیَ يَوْمَئٍِذ وَاهِیَةٌوَانْشَقَّتِ السَّمَاُء 

 .«باشد گسسته هم از که است روز آن در و بشکافد هم

                                                           
  .6ق،  .1

  .19نبا،  .2

  .1انفطار،  .3

  .16الحاقه،  .4
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 ستاره بین بیکران فضاهای جهان در. است غلطی تصور اين هم

 اين. باشد منفذ بدون و يکپارچه که نیست سقفی. دارد وجود ای

 سقف در رسد می بنظر که است يیابتدا سطحی نگاه از ناشی غلط

 نبدو و يکپارچگی اين. ندارد وجود ای پنجره يا در آسمان، بلورين

. است شده مطرح هم قديم ی فالسفه یهاانديشه در بودن منفذ

 باال و يکپارچه سقفی آسمان قرآن، نظر از که ديديم اينجا تا پس

 .غلطند آسمان برای مذکور صفت سه هر که. است

 

 پاسخ به شبهه:

 :پردازيممی اولی آيه بررسی به

 شیر میروم من بگويد فردی افکن، اگر شبهه فرد استدالل طبق

 !بخورم

 بعد )و! بخوری را شیر میتوانی چطور پسرم بگويد مادرش بايد

 تاس روانی و درنده پسر يك او که بگیرند نتیجه اطرافیانش و مادر

( ...بخورد را صالبت و هیبت اين با جنگل شیر تواندمی چطور وگرنه

 شیر يا جنگل شیر نه بود نوشیدنی شیر پسر منظور که حالی در

 !آب
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 شکافی» آسمان در فرموده پرودگار وقتی شريفهی آيه اين در

 آسمان در کاستی و کمی  که است اين منظورش« ندارد وجود

نه ولی شبهه افکن تصور کرده منظور خداوند اين  ندارد وجود

 سوراخی هیچ و است ديوار يا تخته يك مثل آسمان واقعا است که

 !!!ندارد وجود آن در

 تا اثبات کند کرده معرفی آيه سه ادامه در بفرمايید توجه اگر

 کرديم ثابت که)شود می ايجاد سوراخ ديوار اين روی قیامت در که

 پاسخ:اما ( است نادرست ادعايش

کنند، می اشاره قیامت روز احواالت به آيه سه اين عزيزان

 چه با است؛  او نداده رخ هنوز و باشدمی آينده در که چیزی

 قیامت روز به خودش انگار)ندارد  صحت خیر گويدمی اعتمادی

 نادرست گويدمی و بازگشته حال زمان به بعد و کرده مشاهده رفته

 !(است

را هاافکن و افرادی که اين حرف شبهه کنید دقت عزيزان

 هر منکرها آن باشندمی گرا مادی و گرا حس افراد جزو زنندمی

 ماديگرايی هستند، در آينده از اطالع و غیبیات و متافیزيك گونه

 بعد از آن باشد داشته وجود کردن تحقیق و مشاهده بايد حتما

 .رفت نظر اظهار سراغ
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 گرا حس کنند و فردمی اشاره قیامت روز به آيات حال که اين

 و گذاشته فراتر خود ماديگری از را پا نديده، چگونه را آن هنوز

 دهد؟می نظر

 .شد داده شبهه پاسخ 

 

دارند،  متفاوتی نظرات مفسران عزيز، مخاطبان اطالع جهت اما 

 و شودمی باز آسمان درهای گويند منظور اين است کهمی ای عده

 گويندمی ای کند، عدهمی پیدا ارتباط باال عالم ها باانسآن روح

 در و شوندمی نابود ... و ستارگان و کرات که است اين خیر، منظور

)همان موضوعی  .شودمی ايجاد( ناموزونی و کاستی)شکاف ها آن

 که در اول بیان کرديم که منظور از شکاف اين است(

 یهاگیری دارد نتیجهمی وا تعجب به را بنده بار هر که چیزی

 !باشدمی غريبش و عجیب

 پوشالی و محکم بنايی آن از پس و زندمی نادرست حرف يك

 ادعايش ابتدا همان از که حالی در! نمايدمی ايجاد حرفش برای

 بود! غلط

 

 آسمان قرآن نظر از که! شد ثابت پس گويدمی پايان خط در

که  کرديد مشاهده ولی !است سوراخ بدون و باال و يکپارچه سقفی
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و ثابت  در اين مطلب و مطالب گذشته پاسخ ادعاهايش را داديم

قرآن مبارك  و مباحث است اشتباه در او حالت، سه هر در کرديم

 کنیم ندارد.هیچ تضادی با واقعیات جهانی که در آن زندگی می

 

 بخشزینت  های چراغ : ستارگانیازدهمی شبهه

 آسمانند

 

 پس است، منفذی بدون ی يکپارچه سقف آسمان که حال

 زينت را آسمان و باشند چسبیده آسمان سقف به بايد ستارگان

 همان دقیقا اين. دهیم می زينت را خانه سقف ما که همانطور دهند

 لاوائ در که کرديم اشاره قبال چنانچه است باستانی انسانهای نظر

 شفاف شیء يك آسمان که کردند می ها گمانانسآن بشری تاريخ

 .اند چسبیده آن زير به ستارگان و است کروی

 اين( میالد از قبل ششم قرن يونانی فیلسوف) فیثاغورث نظر

 چسبیده( فلك آسمان،) کروی شفاف اجسام به ستارگان که بود

 گردند می زمین اطراف که اند

A. Berry,(1899) A short history of astronomy, New York 

charles scribner's sons, p-4 
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 :کنید توجه

 آسمان ما که بدرستی» 1الدُّنْیَا بِزِينَةٍ اْلکَوَاکِبِإِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ 

 .«داديم زينت ستارگان زينت به را دنیا

 چراغها به را دنیا آسمان و» 2بِمَصَابِیحَ الدُّنْیَا السَّمَاءَ  وَزَيَّنَّا

 .«داديم زينت

 را دنیا آسمان حقیقت در» 3بِمَصَابِیحَ الدُّْنیَا السَّمَاءَ  زَيَّنَّا وَلَقَدْ

 .«داديم زينت چراغهايى با

 اينکه آيا اما. شوند می آسمان يیزيبا موجب ستارگان که البته

 از کسی اگر است؟ درستی حرف هستند المپ يا چراغ ستارگان

 يا! چراغند؟ ديیگو می شما آيا چیستند؟ ستارگان که بپرسد شما

 يا که. خورشید و ماه و زمین شبیه هستند کراتی ديیگو می اينکه

 شبیه کنند می منعکس را نور يا خورشید مثل کنند می تولید نور

 و زمینند شبیه کراتی ستارگان که دانسته نمی محمد. زمین و ماه

 ستارگان که اينست آمده ذهنش به که يیابتدا ی ساده چیز

 بیابان در عربی هر که همانطور آسمانند بخش زينت چراغهای

 بودن چراغ نیز ديگری جهت از. کرد می تصور همینگونه عربستان

                                                           
  .6صافات،  .1

  .12فصلت،  .2

  .5ملك،  .3
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 کند می تولید نور که است چیزی چراغ چون. است غلط ستارگان

 و کنند نمی تولید ونوری نورند فاقد ستارگان از بسیاری حالیکه در

 تابد می آنان به ديگری ی ستاره از که را ضعیفی نور است ممکن

 .کنند منعکس

 

 

 پاسخ به شبهه:

 اشتباهات همان تکرار( آيات بیان از قبل)اولش خط چند

 .ايم داده پاسخ است؛ که گذشته

داشته است، ولی  ديدگاهی همچین فیثاغورث در ادامه نوشته

 ديدگاه که شودمی مشخص مطالب بررسی از بعد اهلل شاء ان

 .ندارد قرآن کريم مطالب به ربطی هیچ فیثاغورت

 شده مطرح «بخشی زينت» بحث آيه سه هر در بفرمايید توجه

 .هستند آسمانی کننده زيبا و بخش زينت ستارگان است، يعنی

وجود  ای ستاره آسمان در اگر يعنی است؟ اين از غیر آيا

شد از می مشاهده بیکران و سیاه مطلقا فضای يك و نداشت

ی ستارههامیلیارد شب در که يا االن!  بود تر زيبا وضعیت اکنون
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آسمان جذاب تر شده است؟ مشخص است بینیم را می درخشان

 که ستارگان زينت بخش هستند.

 چراغهاآن گفته قرآن چرا ولی هستند زيبا بله گويد می

 باشند؟می

 با را فارسی ادبیات سال هر افکن شبهه دهممی زياد احتمال

 تبديهیا از «تشبیه» آرايه باشد، زيرا کرده پاس ماده تك و تبصره

 به اند،آيا شده تشبیه چراغ به ستارگان اينکهاست  ادبیات علم

 ! هستند المپ و چراغ ستارگان واقعا که معناست اين

 خوش هرکول» بگويد بدنسازش شوهرِ به خانمی اگر يعنی

 قديمی تفکر چقدر تو گويدمی و کندمی اعتراض شوهرش  «آمدی

 !!! احمدم؟ يا هستم هرکول من داری زن؛ نادرستی و

 به را او همسرش زيرا کندنمی اعتراض همچین هرگز احمد ولی 

 که داريم رعنايی جوانان عجبم در!! است کرده «تشبیه» هرکول

 .اند خورده را! شبهات اين فريب

 :گويدمی ادامه در

 چون. است غلط ستارگان بودن چراغ نیز ديگری جهت از»

 از بسیاری حالیکه در کند می تولید نور که است چیزی چراغ

 نور است ممکن و کنند نمی تولید و نوری نورند فاقد ستارگان

 «کنند منعکس تابد می آنان به ديگری ی ستاره از که را ضعیفی
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 اب را دنیا آسمان فرموده است، پرودگار غلط کامال هم ادعا اين

 .آراستیم( ستارگانی)چراغهايی

 .آنها بودن نورانی چیست؟ ستارگانی بوسیله آراستگی دلیل

 ستارگان از چه و( باشند منیر)کنند  ساطع نور خود چه حال

 نافشا نور ستارگان همان( باشند منیر غیر)کنند  دريافت نور ديگر

 نور ستارگان هم، ازهامنیر غیر نور يعنی) .نورند منبع که هستند

 (شودمی تامین چراغ به شده تشبیه يا افکن

ی یهاچراغی وسیله به را آسمان فرمايدمی پرودگار وقتی پس

 علمی لحاظ از عبارت بخشیديم، اين زينت( افشان نور ستارگان)

 . است درست کامال هم

 حتی ندارند نور خود از که ستارگانی نبودندها آن اگر چون

 اند شده باعث و هستندهاهمان دهنده زينت شدند، پسنمی ديده

درمورد کنند و آيه هم  دريافت نور همهامنیر غیر

 است.هابخشزينت

 رسدمی گوشتان به که ای شبهه هر کافیست عزيز، مسلمانان

 اين دهان با اسالم نورانیت بفهمید تا کنید، تحقیق آن مورد در

 .شد نخواهد فروغ کم حتی و فروغ بی افراد
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هفت آسمان و عرش )تخت : دوازدهمی شبهه

  پادشاهی(

 

 ياد شده است. مثال: در قرآن بطور مکرر از هفت آسمان

خدا همان » 1اللَّه الَّذِی خََلقَ سبع سماواتٍ ومِنَ الْأَرضِ ِمثَْلهنَّ 

 .«آفريد هفت زمینها آن کسى است که هفت آسمان و همانند

 

 هفت آسمان طبقات باالی هم هستند

خداست کسیکه هفت » 2الَّذِی خََلقَ سبع سماواتٍ طِباقًا

 «.کرد باالی هم خلقآسمان را بصورت طبقات 

مگر مالحظه » 3سبع سماواتٍ طِباقًا خََلقَ اللَّه أَلَم تَرَوا کَیف 

طبقات آفريده  نکردهايد که چگونه خدا هفت آسمان را بصورت

 .«است

                                                           
  .12طالق،  .1

  .3ملك،  .2

  .15نوح،  .3
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مسیر حرکت سیارات هفتگانه  که گانه ها هفتآسمآن وجود

)شامل خورشید و ماه( بحساب می آمده است و همچنین وجود 

عرش و کرسی  )در قرآن آمده است( در دوره ی جاهلیت قبل از 

محمد رايج بوده است و محمد همان مفاهیم را از محیط بدوی 

گرفته و وارد قرآن کرده است. در سنت، اين هفت آسمان مطبق و 

 ضیح داده شده است.عرش بوضوح تو

واألرض  السماء بین کم أتدرون( الرسول) قالتوجه کنید:  

فقلنا ااهلل ورسوله أعلم قال بینهما مسیرة خمس مائة سنة ومن کل 

سماء إلى السماء التی تلیها مسیرة خمس مائة سنة وکثف کل سماء 

مسیرة خمس مائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بین أعاله وأسفله 

بین السماء واألرض ثم فوق ذلك ثمانیة أوعال بین رکبهم کما 

وأظالفهم کما بین السماء واألرض ثم فوق ذلك العرش بین أسفله 

وأعاله کما بین السماء واألرض وااهلل تعالى فوق ذلك لیس يخفى 

)اين حديث در منابع متعدد با  علیه من أعمال بنی آدم شیء.

ها آمده است از جمله: ناندك تفاوتی در عدد سال بین آسمآ

، سنن 4/ 231، سنن ابی داوود 2/ 316المستدرك علی صحیحین 

 (8/ 375.) ، احاديث المختاره 1 69ابن ماجه /

پیامبر گفت )به يارانش( آيا می دانید فاصله ی بین آسمان و »

ها آن زمین چقدر است؟ گفتیم خدا و رسولش آگاه ترند. گفت بین
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)فوقانی:  «هر آسمان به آسمان بعدی سال است. و از 500مسیر

 سنن ابی داوود(

سال است و ضخامت )کثف( هر آسمان هم مسیر  500مسیر »

است که از کف تا  يیسال است.و بعد از آسمان هفتم دريا 500

سطح آن معادل فاصله ی بین آسمان و زمین است. سپس باالی آن 

بز نر کوهی قرار دارند که فاصله ی بین سم و زانويشان مثل  8

فاصله ی بین آسمان و زمین است. سپس در باالی آن )بر پشت 

آنان: سنن ابی داوود( عرش قرار دارد که فاصله ی بین پايین و 

فاصله ی زمین تا آسمان است. و خدای تعالی در  باالی آن معادل

روی عرش قرار دارد و چیزی از اعمال بنی آدم از او پنهان 

 بر( عرش) خدا پادشاهی تخت اينکه و آسمان هفت وجود نیست. 

آسمان هفتم قرار گرفته در محیط عربستان قبل از محمد هم  فراز

لی می گويد مطرح بوده است چنانچه امیه بن ابی صلت شاعر جاه

ست ه ما رأت عین البصیر و فوقه )هر آنچه چشم بینا می بیند از او

الی ا )آسمان خدا در بايیو باالتر از آن( سماء االله فوق سبع سما

 آمده هم قرآن در آب روی بر عرش گرفتن قرار هفت آسمان( 

 :«است
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عرْشُه  وهو الَّذِی َخلَق السماواتِ واألَرض فِی ِستَّةِ أَياٍم وکَانَ  

ها و زمین را در شش روز و اوست کسى که آسمآن» 1 علَى الْماء

 «.آب است آفريد و عرش اوبر

 

همچنین حمل عرش خدا توسط هشت موجود در قرآن آمده 

 است:

 الَّذِينَ يحمِلُونَ الْعرْش ومنْ حولَه يسبحوَن بِحمدِ ربهِم
پیرامون آنند که ها آن کنند وکسانى که عرش ]خدا[ را حمل می»2

 «.گويندسپاس پروردگارشان تسبیح می به

 يومئِذٍ فَوقَهم ربك عرْش ويحمِلُ أَرجائِها علَى والْملَك 

و فرشتگان در اطراف ]آسمان[اند و عرش پروردگارت را »3ثَمانِیةٌ

 «.هشت ]موجود [ بر سر خود بر مى دارند آن روز

 آمده است:قرار گرفتن خدا بر روی عرش در خود قرآن هم 

 

اللَّه الَّذِی َخلَقَ السماواتِ والْأَرض وما بینَهما فِی ِستَِّة أَيامٍ ثُم 

                                                           
  .7هود،  .1

  .7غافر،  .2

  .17الحاقه،  .3
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ها و زمین و خدا کسى است که آسمآن» 1 الْعرْشِ استَوى علَى

 «.آنچه را که میان آن دو است

 در شش روز آفريد آنگاه بر عرش قرار گرفت 

 

باالی زمین هفت بنابراين از نظر محمد )قرآن و سنت( در 

آسمان قرار دارند و سپس يك دريا و سپس هشت بز و سپس 

عرش و روی عرش خداست. محمد بجای آسمان هشتم، که در 

سیستم بطلمیوسی فلك ثوابت است، دريا و هشت بز و عرش را 

آسمان مطابق با نظريه ی  قرار داده است. واضح است که هفت

ست، اما دريا و بزها و بطلمیوسی رايج در زمان محمد سازگار ا

عرش در نظريه ی بطلمیوس نیست. عالوه بر نظريه ی بطلمیوس 

ی هاکه تا حدودی بر مشاهدات بنیان نهاده شده بود، افسانه

آمیخته با مذهب نیز در قبل از محمد در مورد هفت آسمان وجود 

داشته است. مثال در دين هندو هفت جهان باال )آسمان( و هفت 

 .جود داردجهان زيرين و

همچنین در مصر باستان، وجود هفت آسمان پذيرفته شده بود  

هم  يیرا از محیط گرفته و چیزها يیبنظر می رسد محمد چیزها

خودش به آن افزوده است. و می دانیم که همه ی اينها غلط است. 

                                                           
  .4سجده،  .1
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اوال چنانچه قبال گفتیم اصال آسمانی وجود ندارد که هفت عدد 

که محمد ارائه کرده حمعا چه مقدار  يیهافاصلهباشد. ثانیا: ببینیم 

 :می شود

 هاسال ضخامت آسمان  7× 500= 3500

 های آسمانسال فاصله  7× 500= 3500

 سال عمق دريا  500

 برابر فاصله ی 4سال ارتفاع بزها )ارتفاع هر بز  4× 500= 1500

  (در نظر گرفته شده است سه تا زانو

 .سال می شود 9500مجموع  سال ضخامت عرش  500

در بین مردم و مخصوصا در گذشته رايج بوده و هست که 

م يیحسب زمان نه مسافت بیان کنند. مثال می گو را برهافاصله

ساعت است. بدين معنی  7-6آمريکا مثال  فاصله ی انگلستان تا

شود اين مدت طول می کشد. در  که اگر با هواپیما اين مسیر طی

مسافتی که اسب يا قاطر و يا  را بر حسبهازمان گذشته فاصله

فوق همین روش بکار  شتر می پیمود بیان می کردند. در احاديث

مسافرتی در  برده شده است. با توجه به اينکه چهارپای اصلی

محمد،  عربستان زمان محمد، شتر بود، اين مسافت را مطابق زمان

حداکثر :مبر اساس مسافتی که شتر می پیمايد محاسبه می کنی
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 ساعت 8766کیلومتر در ساعت است و هر سال  60سرعت شتر 

 :است. پس

 . شودکیلومتر در سال می  8766× 60=  525960

 525960×  9500= 4996620000کیلومتر  

کیلومتر می  4996620000يعنی از سطح زمین تا روی عرش 

 :کیلومتر در ثانیه است 300000به اينکه سرعت نور  شود. با توجه

 6/4ثانیه ی نوری که معادل  4996620000/300000= 16655

يعنی محمد عرض جهان آفرينش )غیر از  می شود ساعت نوری

ها است. ولی بشر امروز تا میلیارد ساعت نوری دانسته 6/4خدا( را 

کرده است و اثری از  ها را رصدسال نوری، ستارگان و کهکشآن

نیافته است.  بزها و عرشآسمانهای هفتگانه و اثری از دريا و 

 بنابراين گفته ی محمد غلط واضحی بیش نیست، که ريشه در

  ی يونانی داردهااساطیر و انديشه

 پاسخ به شبهه:

 .دادم انجام مفصلی تحقیقات آسمان یطبقه هفت مورد در

 اين به را بسیاری امور است، محققان زياد بسیار آراء اختالف

 نظر تواننمی ولی به نظر بنده اصال اند داده نسبت سماوات سبع
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 و نجوم کتاب مجید قرآن که ايم کرده اعالم بارها داد ، ما قطعی

 بپردازد علمی مطالب جزئیات به که نیست شناسی اختر

 یهاآموزه راستای در و داده ارائه بینی جهان نوعی صرفا بلکه

 يك قرآن .است داشته خلقت جهان به گريزهايی خويش هدايتی

کمال، به  حال در و متغیر تجربی  علوم و است قطعی و ثابت امر

 هیچ بی شك .دارد تفاوت آن ديروز با تجربی علوم طوری که امروزِ 

 و اند رسیده کمال به... و رياضی و فیزيك کند ادعا تواندنمی کس

 شد نخواهد حاصل پیشرفتی اين از بیش

 از حاصلی نتیجه زنی، گمانه جای به دهممی ترجیح بنده لذا

ين ازمان، بگذاريم  گذر و تاريخ به کنیم واگذار را آيه اين تفسیر

 اين در تری جامع ديدگاه بتوانند آيندگان که پرونده باز باشد

 .کنند پیدا زمینه

 و بزرگ قدر آن کرده احاطه را مای کره دور که واقعا فضايی

 .داردمی وا تعجب به را تفکری اهل هر که است گسترده

 طبقه هفت اثبات برای دلیلی هیچ ما که زمانی * اما عزيزان،

 اين رد برای دلیلی هیچ هم ستیزان اسالم نداريم، آسمان بودن

 ندارند موضوع

 :نیست خارج حالت دو ازها آن و تمسخر و انتقاد
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 کامال که)اند  کرده فرض رسیده کمال به را تجربی علومهاآن .1

 (باشدمی ديگرشان ادعاهای ناقض و است اشتباه

 نقد مورد را ما که کنندمی استفاده فرصتی هر از و دانندمی .2

 داده است وقت خیلی راها آن پاسخ ما هم مورد اين در)دهند  قرار

 ورن و حقیقت مقابل در توانیدنمی زهوقا، هرگز کان الباطل ايم، إن

 (بايستید اسالم

 به کردند، حمله قرآن به مورد اين در ستیزانیاسالم اگر لذا

 وقت هر برداريد دست تاريکی سمت به تیر پرتاب از  بگويیدها آن

 خود چشم با و گشت را نامتناهی فضای تمام و شد کامل بشر علمِ

 .بزنید حرف موقع بیايید آن نديد ای را طبقه هیچ

 ولی بیاوريم؛ هم دلیل بايد و ايمکرده ادعا بله درست است، ما

 چیزی چنین کنندمی ادعا جزمیت و قطعیت با مخالفان اينکه

بیاورند، که  دلیل خود ادعای برای بايد همها آن «ندارد وجود»

ی داند که علم نجوم تازه در ابتداهیچ دلیلی ندارند و هر کسی می

 راه است.

 

 آسمانی طبقه 7 نقد خصوص در افکن شبهه جناب که مطلبی

 :است پايدار محور سه بر است، نوشته

 نموده ذکر را آسمانی طبقه 7 به مربوط آيات اول
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 که)است  کرده را عرش احواالت و حاالت بحث آيات طبق دوم

 ...( و دارد قرار آب روی و دارندمی نگه را آن موجود هشت

 در را مطالب اکثريت و کرده نقل را پیامبر از حديثی سوم 

 .است کرده قید حديث همان توضیح

 

 حال در علم و است ثابت داديم، قرآن را اول قسمت پاسخ

 زنیم،می حرف علمیی مساله يك مورد در که تکمیل شدن، زمانی

 علم مساله اين مورد گويد، درمی چه آن مورد در علم ديد بايد

 مورد در علم که بودند هم ديگری مسائل .است کرده سکوت فعال

 علم و بود شده اشارهها آن به قرآن در ولی بود کرده سکوتها آن

 وجود مثال عنوان به)يافت  دست معلومات اين بههابعد

 ...(و پوست در درد یهاگیرنده

 امری مورد در معمول طبق گويیم،می دوم قسمت پاسخ در

 است غیبی امر يك اين !داندنمی چیزی آن از که کرده نظر اظهار

 ديد طبق دارد اصرار زور به چرا رسیده، ما به وحی طريق از که

 !نمايد تفسیر و تحلیل را آن بشر ماديگرايانه

 فضای تمام شما مگر گويیممی است، دروغ گويدمی اگر

 !نديديد چیزی و ايدگشته را نامتنهاهی
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ه با چشم مادی ما قابل مشاهد متا فیزيك امور آيا بگرديد اصال

 !هستند؟

 را ضرب جدول و سروده ایشاهنامه آن که برای)سوم  مورد اما

 (نموده است تمرين

 

 :گويیممی پاسخ در

 در که(  سلم و علیه اهلل صلی پیامبر) به منسوب احاديث تمام

 سال 500 ديگر، آسمان با آسمان هر مابین که آمده چنینها آن

 از که هستند غیرصحیح و نشده ثابت احاديثی تماما است فاصله

 است رسیده ما به عنهم اهلل رضی بزرگوار صحابه از نفر چهار

 

 کنیممی بررسی را مورد يك نمونه برای

 :  قَالَ  عنه، اهلل رضی اْلمُطَّلِبِ َعبْدِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ

کُنَّا جُلُوسًا مََع رَسُوِل اهلِل صَلَّى اهلُل عَلَیِْه وََسلَّمَ بِالْبَْطحَاءِ ، 

صَلَّى اهلُل عَلَیِْه وَسَلَّمَ : ) أََتدْرُونَ مَا فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ ، فَقَاَل رَسُولُ اهللِ 

( ، قَالَ : قُْلنَا : السَّحَابُ ، قَاَل : ) وَالْمُْزنُ ( ، ُقلْنَا : وَالُْمْزنُ . قَاَل :  ؟هَذَا

) وَالْعَنَانُ ( ، قَالَ : فَسََکتْنَا ، فَقَالَ : ) هَلْ تَدْرُونَ کَمْ بَْینَ السَّمَاِء 

( ، قَاَل : قُْلنَا اهلُل وََرسُولُهُ أَعْلَُم ، قَاَل : بَْینَهُمَا مَسِیرَةُ خَمِْس  ؟وَالْأَرْضِ
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مِائَةِ سَنَةٍ ، وَمِنْ کُلِّ َسمَاءٍ إِلَى سَمَاٍء مَسِیرَةُ خَْمِس مِائَةِ سَنٍَة ، وَِکثَُف 

بِعَةِ بَحْرٌ بَیْنَ کُلِّ َسمَاءٍ مَسِیرَةُ َخمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّا

أَسْفَلِهِ وَأَعْالهُ کَمَا بَیَْن السَّمَاءِ وَالْأَرِْض ، ثُمَّ فَوْقَ َذلِكَ ثَمَانَِیةُ أَوْعَالٍ 

بَیْنَ رَُکبِهِنَّ وَأَظْالفِهِنَّ َکمَا بَیَْن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، ثُمَّ فَوْقَ ذَِلكَ الْعَرْشُ 

مَا بَیَْن السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ ، وَاهللُ تَبَارَكَ وََتعَالَى فَوْقَ بَیْنَ أَسْفَلِِه وَأَعْالهُ کَ

 1ذَلِكَ ، وََلیْسَ يَخْفَى َعلَیْهِ ِمنْ أَعْمَالِ بَنِی آدََم شَیْءٌ(

 

 بودن قبول قابل غیر و ضعف سند هم اين متخصص افراد برای و

 :حديث

 

ابن أبی وهذا إسناد ضعیف بسبب عبد اهلل بن عمیرة ، ذکره 

التاريخ  "( ، والبخاری فی 5/124) "الجرح والتعديل  "حاتم فی 

بخاری : (، ولم ينقال فیه جرحا وال تعديال. بل قال ال5/159) "الکبیر 

بد عال نعلم له سماعا من األحنف . وقال إبراهیم الحربی: ال أعرف 

ك (، لذل8/102) "إکمال تهذيب الکمال  "اهلل بن عمیرة . کما فی 

:  . وقال ابن حجر"ال يعرف  "(: 1/350) "المغنی "ال الذهبی فی ق

 (.2/274) "تعجیل المنفعة  "مجهول . 

                                                           
 ،(3320) والترمذی ،(4723) وأبوداود ،(3/292) " المسند " فی أحمد اإلمام رواه .1

 کثیر وغیرهم
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 العلل" " يصح ال ":  الحديث هذا عن الجوزی ابن قال ولذلك

 " فی کما ، منقطع ضعیف:  البوصیری وقال ،(1/9) " المتناهیة

 " فی کرشا أحمد الشیخ وقال(. 6/165) " المهرة الخیرة إتحاف

 طبعة فی المحققون قال وکذا.  جدا ضعیف: " المسند تحقیق

 ." الترمذی ضعیف " فی األلبانی وضعفه ، الرسالة مؤسسة

 

 کنند بررسی هم را احاديث ديگر خواهندمی که پژوهشگرانی

ا تتوانند در گوگل قسمتی از متن حديث را به عربی وارد نمايند می

 روئیت فرمايند.مورد نظر را  یهاسايت

 داده مانور چقدر ضعیف حديث يك روی که کنیدمی مشاهده

 .است

 ايکس مورد در او باشد، بیشتری توضیح به نیاز کنمنمی فکر

 است، استناد قابل غیر ايکس کرديم ثابت که زمانی زند،می حرف

 !!وجود دارد؟ ديگرش مطالب نقد به نیازی چه ديگر

 

 باشد:زير خالی از لطف نمی ی اما در پايان بیان نکته

 1:بطلمیوس هیچ ربطی به قرآن ندارد، طبق داليل زير ی نطريه

                                                           
 ها()برگرفته از سايت سخن .1
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ولی  (افالك نُه گانهطبقه سخن گفته شده) 9الف( در آنجا از 

 طبقه! 7فرمايد قرآن می

ها آن در هیئت بطلمیوسی خود اجرام، حرکت ندارند بلکهب(

امّا در قرآن  کندچسبیده به فلکند و فلك است که حرکت می

 هاکنند نه فلك آنکريم خود ماه و خورشید هستند که حرکت می

شوند که در هیئت بطلمیوسی، افالك، فناناپذير معّرفی میج(

روند. اجرام سماوی مثل خورشید و ماه نیز هیچگاه از بین نمی

وَ سَخَّرَ شوند. امّا خداوند متعال فرموده است: ابدی فرض می

و خورشید و ماه را » 1الْقَمََر کُلٌّ يَجْری ِلأَجَلٍ مَُسمًّىالشَّمَْس وَ 

مسخّر فرمان خويش قرار داد؛ هر کدام تا اجل معیّنى به حرکت 

 « دهند.خود ادامه مى

 

توضیحات ديگری که ذکر کرديم ما با ی پس علی رغم کلیه

گويیم زمانی که نمیدانیم اظهار نظر نکنیم ديدی کامال وسیع می

 است؛ در شرايط بوجود آمده ناباوران تصور نکنند ادعاهايیبهتر 

پذيريم! دانیم و میدهند را درست میکه به قرآن نسبت می

 ديدگاه بطلمیوس کجا و ديدگاه قرآن کريم کجا؟!

 

                                                           
  .5زمر،  .1
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 خودشان فلك در ماه و : خورشیدسیزدهمی شبهه

 کنند.می حرکت
 

الَنّهارِ ويولِج النَّهار فِی اللَّیِل أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه يولِج الَلّیلَ فِی 

وسخَّرَ الشَّمس والَْقمرَ ُکلٌّ يجرِی إِلَى أَجلٍ مسمى وأَنَّ اللَّهبِما 

 و آورددر می روز در را شب خدا که نديدهاى آيا» 1تَعملُونَ خَِبیرٌ

 هر است کرده تسخیر را ماه و آفتاب و درمىآورد شب در را روز

 .«است آگاه کنیدمی آنچه به خدا و حرکتند در معینی زمان تا يك

 فَلَكٍ فِی کُلٌّ والْقَمرَ والشَّمس والنَّهار الَلّیلَ خَلَقَ وهوالَّذِی

 را ماه و خورشید و روز و شب که کسى آن اوست و»2يسبحونَ

 «.شناورند فلکی در دو اين از کدام هر است آورده پديد

 وکُلٌّ النَّهارِ  سابِقُ اللَّیلُ ولَا الْقَمرَ تُدِرك أَن لَها ينبغِی الشَّمس لَا

 نه و رسد ماه به که سزد را خورشید نه» 3يسبحونَ فَلَكٍ  فِی

 «شناورند فلکی در کدام هر و جويد پیشى روز بر شب

 حرکت خود به مخصوص فلك در خورشید و ماه از هرکدام پس

 چیزی سنت در فلك، معنی مورد در که گويد می طبری. کنند می

                                                           
  .29لقمان،  .1

  .33انبیاء،  .2

  .40يس،  .3
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 دايره يا گرد يعنی دائر شیء هر بمعنی عرب در فلك و ندارد وجود

 (17/23 طبری تفسیر) گويند را وار

 اهم و خورشید حرکت که ای آيه  7 از آيه 6 در اينکه به توجه با

 ماه و خورشید حرکت از منظور پس شده، ذکر نیز روز و شب آمده،

 از منظور بنابراين. شوند می مربوط روز و شب به که است حرکاتی

 منحنی مسیری در يك هر خورشید، و ماه که اينست آيات اين

 می روز پیدايش به منجر خورشید حرکت طبعا و کنند می حرکت

 سیستم با نیز محمد نظر اين. است واضح غلطی که شود

 .است سازگار بطلمیوسی

 

 

 پاسخ به شبهه:

مخاطب برای سازی ذهن تمام مطالبی که ذکر کرده جهت آماده 

مطلب بعدی است و هیچ کدامشان اشکال نیستند. به آيات نگاه 

شود که حرکت خورشید باعث کنید، از کجای آيات برداشت می

 شود!پیدايش شب و روز می

را هاخود بیسکويتی مانند اينکه شخصی بگويد، ما در مغازه

 در سمتی ديگر. حال شخصیهادر يك طرف گذاشته ايم و آبمیوه
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نتیجه بگیرد چون در اين جمله بحث بیسکويت و آب میوه شده 

مغازه بخاطر آب میوه  یهااست، پس منظورش اين است که المپ

 شوند و اين اشتباه آشکاری است...روشن می

پرسیم آيا صرفا با اعمال کلمات روز و شب و از شبهه افکن می

حرکت  توان نتیجه  گرفت کهخورشید و ماه در يك جمله، می

، شود...! يك بار ديگر آيات را بخوانیدخورشید باعث شب و روز می

 چه ربطی دارد؟!!

شود و در روز داند که در شب ماه نمايان میهر کسی می

ها وجود اين ما انسآنی گردد و در زندگی همهخورشید ظاهر می

 دو گزاره)ماه و خورشید( با شب و روز عجین شده است و اکثرا با

 شوند ، ولی آيا اين به معناست که خورشید باعث ايجادر میهم ذک

 شب و روز است...؟ خیر.

خواهد با تلبیس خاصی ولی همانگونه که گفتم، نويسنده می

 ذهن مخاطب را برای مطلب بعدی آماده کند.

*** 

 و کندمی حرکت که است :  خورشیدچهاردهمی شبهه

 نه زمین آوردمی بوجود را و  شب روز
 :است آمده قرآن در ذوالقرنین حکايت در
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إِنَّا *  ويسأَلُونَك عن ذِی الَْقرْنَیِن قُلْ سأَْتلُو علَیکُم مْنهذِکًْرا

حتَّى *  فََأتْبع سببا*  مکَّنَّا لَه فِی الْأَرضِ وآتَینَاه مِن کُلِّ شَیءٍ سببا

عِندها إِذَا بلَغ غْرِب الَشّمسِ وجدها تَغْرُب فِی عینٍ حِمئَةٍ و وجد 

حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلِع الَشّمسِ وجدها تَْطلُع علَى *  ثُم أَتْبع سبا*  قَوما

 ذوالقرنین باره در تو از و»1قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم من دونِها سِْترًا

 در ما * خواند خواهم شما براى او از چیزى زودى به بگو میپرسند

 تا * بخشیديم بدو اسبابی چیزى هر از و داديم امکاناتى او به زمین

. رسید خورشید غروب محل به که آنگاه تا * کرد پیروی را سببی

 تیره چشمهاى در که خورشید( کرد مشاهده) يافت( ذوالقرنین)

 را سببی سپس * يافت را طايفهاى آن نزديك و میکند غروب

[ خورشید] رسید خورشید طلوع محل به که آنگاه تا * کرد پیروی

 برابر در ايشان براى که کرد مى طلوع قومى بر که يافت[ چنین] را

 «.( 90بوديم ) نداده قرار پوششى آن

 

 :است شده ذکر بوضوح مطلب اين هم حديث در

وعن أبی ذر کنت رديف رسول ااهلل على الجمل فرأى الشمس 

له حین غابت فقال يا أبا ذر أتدری أين تغرب هذه فقلت ااهلل ورسو

 (.2/ 694 کشاف تفسیر) تغرب فی عین حامیةها أعلم قال فآن

                                                           
  90-83:کهف .1
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( يیچهارپا بر)پیامبر رديف در من گفت که شده نقل ابوذر از»

 ابوذر ای گفت پیامبر. کرد غروب خورشید که حینی در بودم سوار

 و خدا گفتم پس. کند می غروب کجا در خورشید که دانی می آيا

 تیره ی چشمه يك در خورشید گفت پیامبر. آگاهترند رسولش

 .«کند می غروب

 ی چشمه در آن غروب و زمین ی نقطه يك از خورشید طلوع

 مچش با آنرا ناآگاه، انسان هر که است يیابتدا خام تصور يك تیره

 که کنید می مشاهده باشید مسطح بیابان يك در اگر. بیند می

 شود می خارج زمین از دور، بسیار ای نقطه از صبحگاه در خورشید

 در. کند می طی قوسی بطور را آسمان ی پهنه روز طول در و

 تیره سرابی عربستان، شنی بیابانهای در مخصوصا غروب هنگام

 اين. رود می فرو آن در بتدريج خورشید که شود می مشاهده

 خورشید غروب و طلوع از ديگری عرب هر و محمد که است چیزی

 و کرده قرآن وارد را ناآگاهانه غلط توهم همین محمد و ديدند می

 است داده نسبت خدا به

 

 پاسخ به شبهه:

 به را خود نادرست فکر طرز ديگر، ای شبهه در منتقد جناب

 داده نسبت( سلم و علیه اهلل صلی)اکرم  رسول احاديث و قرآن
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 و پندار پرودگار کهف، یمبارکه سورة یشريفه یآيه در. است

 :فرموده و نموده بازگو را ذوالقرنین گمان

 ار خورشید ذوالقرنین يعنی» وجدها تَغْرُب فِی عیٍن حِمَئةٍ

 .«کندمی غروب گل آلود ای چشمه در که يافت گونه اين

 «حسی يافتن» بیانگر نوعی  «وَجَد به معنای يافتن» اين

ی قاعده يك» بیان يا «علمیی نکته يك يافتن» نه باشد،می

 بینیممی کنیم،می نگاه خورشید به وقتی آمده پیش بارها. «علمی

 کوه پشت به خورشید آيا کند، ولیمی غروب کوه پشت در که

 .ماست بصری و حسی پندار و يافتن فقط ، اين خیر رود؟می

بیان  را ذوالقرنین روئیت و يافتن نوع اين منان خداوند حال

 خورشید قرآن نظر به! خیر گويندمی ستیزان اسالم ولی فرموده،

 ! رودمی فرو آلود گل ای چشمه در

 

 :فرمودمی خداوند که بود پذيرفته زمانیها آن یشبهه

 در خورشید براستی يعنی ها تغرب فی عین حمئةآن

 گونه اين که کنیممی مشاهده ولی کرد غروب آلودگل یچشمه

 ینذوالقرن) او يعنی «تَغْرُبُ وَجَدَهَا»: فرموده خداوند و نیست

 (حسی نوع از) يافت  گونه اين را خورشید
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 هیچ و شده ذکر هم حسی ديگری یها«وجد» قرآن عزيزان در

 !نیستند علمی حقیقت يك بیان و يافتن معنای به کدام

 :بفرمايید مالحظه

 1رِزْقًا وَجَدَ عِنَْدهَاکُلَّمَا دََخلَ عََلیْهَا َزکَرِيَّا الْمِْحرَابَ  

 و تمییز)  غذای ، شدمی او عبادتگاه وارد زکريّا که زمان هر»

 «يافتمی او پیش در را(  زيادی

 

 خصوص در علمیی مسئله يك طرح معنای به «وجد» اين آيا

 يافتن و روئیت معنای به؟ خیر، مشخص است که !است تغذيه

 باشد.می حسی

 است، البته ما رفته خطا به کامال نويسنده عزيزان بدانید پس

زمانی که در زمان غروب به  انواع )وجد، يافتن( داريم، ولی

خورشید چشم دوخته است انتظار داريد در اينجا کدام نوع 

کند،به نگاه می»صدق نمايد؟ غیر از اين است که او دارد « وجد»

 «!صورت حسی 

                                                           
 .37آل عمران،  .1
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گويند اگر حرف ذوالقرنین است، بارها پیش آمده ناباوران می

پاسخ چرا خداوند حرف و ديدگاه او را اصالح نکرده است؟ در 

 گويیم اشتباه نیاز به اصالح دارد، ذوالقرنین مرتکب اشتباهیمی

 خود نشده که خداوند بیايد آن را اصالح نمايد! او اگر ديدگاه علمی

رفت خداوند هم اصالح بود انتظار میکرد و اشتباه میرا بیان می

ما ی فرمايند، ولی زمانی که يك برداشت معمولی است و برای همه

آيد و آنقدر عادی است که حتی به آن پیش میهارداشتهم اين ب

 کنیم، ديگر چه اصالحِ اشتباهی!توجه نمی

( سلم و علیه اهلل صلی)اکرم رسول حضرت از حديثی ادامه در

 بررسی مورد تخصصی صورت را به حديث وقتی است، نموده مطرح

 :بفرمايید مالحظه کنیممی پیدا دست جالبی نکات به دهیممی قرار

عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ: کُنْتُ َردِيَف رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عََلیْهِ َوسَلَّمَ )

وَهُوَ عَلَى ِحمَارٍ، وَالشَّْمسُ ِعْندَ غُرُوبِهَا فَقَالَ: )هَْل تَدِْری أَْينَ تَغْرُبُ 

 1(رُبُ فِی َعیْنٍ حَامِیَةٍها تَغْ هَذِهِ(؟ قُلْتُ: اللَُّه وَرَسُولُهُ أَعْلَُم، قَالَ: )فَآن

  

                                                           
(، 4002)رقم/ "السنن  "(، وأبوداود فی 35/363) "المسند  "رواه أحمد فی  .1

(، والبزار 123)ص/ "جزء قراءات النبی صلى اهلل علیه وسلم  "وحفص الدوری فی 

 "(، والحاکم فی 3/258) "حديثه  "(، والسراج فی 9/407) "البحر الزخار  "فی 

جمیعهم  "هذا حديث صحیح اإلسناد، ولم يخرجاه  " :( وقال2/267) "المستدرك 

 .عن الحکم به ،عن سفیان بن حسین ،رونهامن طريق يزيد بن
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ة ، وهذا الحديث ال نعلم رواه عن الحکم بن عتیب)قال البزار :  

واه عن إبراهیم ، عن أبیه ، عن أبی ذر إال سفیان بن حسین ، وقد ر

ن عن إبراهیم التیمی يونس بن عبید ، وسلیمان األعمش ، وهارون ب

 انتهى.  (سعد 

 ضعیف حديث اين که ويمشمی متوجه اسناد بررسی يعنی با

 وجود «حسین بن سفیان» :نام به شخصی آن رجال باشد،درمی

 ایر بر بنا نموده اثبات  االعتدال میزان کتاب در ذهبی دارد،امام

باشند می بالقوی لیس و الحديث ضعیف ايشان علماء جمهور

 للطباعة المعرفة دار: ناشر 165 صفحه 2 جلد االعتدال میزان)

 (لبنان – بیروت والنشر،

 ضررشان به که حديثی ببینید بگويند مخالفان است ممکن

 .است ضعیف گويندمی باشد

سر  بر ما بحث اصال باشد،می نادرست هم قضاوت اين گويیم می

 اشکال حديث به رجال علم علمای که زمانی نیست ضرر نفع و

 بله  بگويیم ستیزان اسالم رضايت جهت چرا ما اند کرده وارد

 ناباوران بدانند اگر اشکال مطرح شده توسط !ندارد اشکالی حديث

شبهه افکن هم وجود نداشت باز اين حديث نزد ما داری اشکال 

 بود!
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 مشکلی علمی لحاظ از بود هم صحیح کامال حديث اگر اما

 زيرا ، رسیدندنمی خود مقصود به مخالفان و نبود آن متوجه

 وذراب برای را ذوالقرنین بحث نوعی به( وسلم علیه اهلل صلی)پیامبر

 فردی (.است قرآنی آيه تکرار بفرمايید مشاهده)است  کرده بازگو

 در نموده بازگو را کلمات اين مستقیم کرده روايت را حديث که

 در بحثی همچین که است مشخص کامال حديث سیاق که حالی

 .است وجود داشتهها آن بین

 ديگری اشکال ، شده مطرح ضعف جز به شود؛می جالبتر هم باز

 .است وارد حديث به هم

(  ضعیف فرد آن جز به ولی) راويان همین از حديث همین دقیقا

 ارقر مسلم امام و بخاری امام صحیح در بار اين اتفاقا شده، روايت

فرمايد، می ذکر خورشید برای را ديگری مکان پیامبر ولی دارد

 :نمايید مالحظه

قَالَ الَنّبِیُّ َصلَّى اهلُل عَلَیِْه عَنْ أَبِی ذٍَرّ رَضِیَ اللَُّه عَنُْه ، قَالَ : 

وَسَلَّمَ لِأَبِی ذَرٍّ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: )أَتَدْرِی أَيْنَ تَذْهَبُ(؟ قُلْتُ: اللَُّه 

عَرْشِ، ها تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحَْت الوَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: )فَآن

فَتَسَْتأِْذنَ فَیُْؤذَنُ لَهَا ، وَيُوِشكُ أَنْ تَسْجُدَ فَالَ يُقْبَلَ مِنْهَا ، وَتَسْتَأِْذَن 

جِئِْت، َفتَطْلُُع ِمنْ مَغْرِبِهَا ، )فَالَ يُؤْذََن َلهَا ، يُقَاُل َلهَا: ارْجِِعی مِنْ حَیُْث 
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ْستَقَرٍّ َلهَا َذلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ فَذَلِكَ قَْولُهُ تَعَالَى: )وَالشَّمُْس تَجْرِی لِمُ

 1(العَلِیمِ

 علیه اهلل صلى - اکرم نبی: گويد می -عنه اهلل رضی- ابوذر»

 که دانی می آيا»: گفت من به آفتاب، غروب هنگام - وسلم

. دانند می بهتر رسولش، و خدا: گفتم ؟«رود می کجا به خورشید

 و. خواهد می اجازه پس. کند سجده عرش، زير تا رود می»: فرمود

 خواهد می که رسد می فرا زمانی بزودی. دهند می اجازه او به

 به ولی خواهد می اجازه و شود نمی پذيرفته او از ولی کند سجده

. ردبرگ ، ای آمده که جايی همان از: گويند می و دهند نمی اجازه او

 .«کند می طلوع مغرب، از خورشید نتیجه، در

 :فرمايد می متعال خداوند که همانطور 

 2الْعَِلیمِ الَْعزِيزِ تَقْدِيرُ َذلِكَ لَهَا ِلمُسْتَقَرٍّ  تَجِْری وَالشَّمْسُ 

 خداوند تقدير اين،. است حرکت در خود گاه قرار بسوی خورشید»

 .«داناست و غالب

                                                           
، 4802، 3199)رقم/ "صحیحه  "أخرجه من طريق األعمش کل من البخاری فی  .1

 "المسند  "(، وأبوداود الطیالسی فی 159)رقم/ "صحیحه  "(، ومسلم فی 7424

 "السنن  "(، والترمذی فی 429، 35/282) "المسند  "(، وأحمد فی 1/368)

 .(3227، 2186)رقم/

 .38يس،  .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

187 

 

 چون گويندمی است، مثال حديث اصل اين فراوان داليل طبق

 کتاب قدرت و صحت و است آمده بخاری و مسلم کتاب در

 همین و جا همین و هستند راويان همین دقیقا و است بیشترهاآن

 ديگر داليل و است اين حديث اصل که است ...مشخص موضوع

 بررسی را موضوع خواهندمی و کنجکاوند که پژوهشگرانی...

 هستند نمايند جستجو عربی به را حديث متن توانندمی نمايند

 .اند کرده بررسی را موضوع اين که ییهاسايت

 :افکن شبهه جمالت ادامه به بازگرديم

 ... و اند ديدهمی سراب بیايان در اعراب گويدمی پايان در

 و غلط یهااستدالل کنار در ربط بی ادعاهای همان هم باز که

 خود لذا است، نادرست ادعاهايش تمام که کرديم ثابت شده، ما رد

 هم از کرده فرض ادعاهايش برای که غريبی و عجیب نتايج خود به

 .روندمی بین

 هب خودی بی و کرده، ذکر ششما را...تا و دوما و اوال در ادامه

 داده مانور شده رد ادعاهای همین روی داده است ) حجم شبهه

  شوند پساست( چون ادعاهايش را رد کرديم، نتايجش هم محو می

 .نبود کردن مطلب درج و طوالنی به نیازی
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 :شبهه )قسمت دوم( ی: ادامهپانزدهمی شبهه
-می تأيید را روز در خورشید حرکت وضوحه ب که ديگری یآيه 

 :است زير یآيه کند

أَلَم تَرَ إِلَى ربك کَیف مد الظِّلَّ ولَو شَاء لَجعلَه ساکِنًا ثُم جعلْنَا 

 را سايه چگونه پروردگارت که اى نديده آيا»1الشَّمس عَلیهِ دِلیلًا

 آنگاه میداد قرار ساکن را آن میخواست اگر و است گسترده

 «.گردانیديم دلیل آن بر را خورشید

 است خورشید حرکت سايه، حرکت دلیل که رساندمی آيه اين

 است ذکر به الزم زمین نه. است خورشید حرکت مجدد تأيید که

 در خورشید حرکت از منظور که اند گفته تراشان معجزه بعضی که

 کهکشان در شمسی ی منظومه کل و آن حرکت مختلف، آيات

 است باطل تراشیمعجزه اين اما. است بزرگی ی معجزه اين و است

 : زيرا

 در حرکت به ایاشاره کوچکترين سنت و قرآن در: اول

 نیز کهکشان مفهوم سنت و قرآن در اصال و. نیست کهکشان

 .آن در حرکت به رسد چه نیست

 صرفا قرآن. داد نسبت قرآن به را چیزی خیالبافی با تواننمی و

 . شود فهم سنت و قرآن خود اساس بر بايد

                                                           
 .45فرقان،  .1
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 بحث شده، خورشید حرکت از صحبت که آياتی بیشتر در: دوم

 بر قطعی مؤيد که شب، و روز بحث با همراهست خورشید حرکت

 :مثال. است بوده خورشید ی روزانه حرکت محمد هدف که اينست

لَا الشَّمس ينبغِی لَها أَن تُدِرك الْقَمرَ ولَا اللَّیلُ سابِقُ النَّهاِر وکُلٌّ 

 شب نه و رسد ماه به که سزد را خورشید نه»1فِی فَلَكٍ يسبحونَ

 «.شناورند  فلکی در کدام هر و جويد پیشى روز بر

 الشَّمس وسخَّرَ  الَلّیلِ  فِی النَّهار ويوِلج النَّهارِ  فِی الَلّیلَ  يولِج

 را روز و درمىآورد روز به را شب»2مسمّی ِلأَجلٍ  يجرِی کُلٌّ والْقَمرَ

 هر( که)است کرده تسخیر را ماه و خورشید و درمىآورد شب به

 «.حرکتند در معین هنگامى تا يك

 ويکَور الَنّهارِ علَى اللَّیلَ  يکَور بِالْحقِّ والَْأرض السماواتِ خَلَقَ

 أَلَا مسمى لِأَجلٍ يجِری کُلٌّ والْقَمرَ الشَّمس وسخَّرَ الَلّیلِ علَى النَّهار

 به را شب آفريد حق به را زمین ها وآسمآن» 3الْغَفَّار الْعزِيزُ هو

 را ماه و خورشید و درمىپیچد شب به را روز و درمىپیچد روز

 همان او که باش آگاه روانند معین مدتى تا کدام هر کرد تسخیر

 «.است آمرزنده عزيز

                                                           
 .40يس،  .1

 .13فاطر،  .2

 5زمر،  .3
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 مؤيد صراحت به آن احاديث و فوق ذوالقرنین آيات: سوم

 .است روز و شب ايجاد برای خورشید حرکت

 عنوان در که( آن به مربوط احاديث و) يس 38 یآيه: چهارم

 شود می مستقر محلی در شبها خورشید که گفته شده بحث بعدی

 آن از روز و شب پیدايش و خورشید حرکت صريح تايید اينهم که

 است.

 پاسخ به شبهه:

ی مبارکهی سوره 45ی آيه ابتدا جواب ادعای نويسنده در مورد

 دهیم:فرقان را می

! عجیب یهاتحلیل اين به چگونه افکنشبهه جناب دانمنمی

 است؟ کرده پیدا دست

 اثر در يعنی گسترانديم، را سايه ما فرمايدمی آيه اول قسمت

 به که شودمی ايجاد سايه نقاط از بعضی روی زمین وضعی حرکت

 توانستمی خواستمی اگر فرمايدمی ادامه در! شب گويیممی آن

 نداشته وجود وضعی حرکت و نشود ايجاد هم روز و شب اين که

( شدمی ايجاد حیات برای اساسی مشکالت حالت آن در که)باشد 

 شما به را مهم امر اين خورشیدی وسیله به ما فرمايدمی خداوند

 به( داشت نخواهد معنايی تاريکی نباشد نور تا زيرا)شناسانديم 

 :است فرموده منان خداوند بفرمايید توجه آيه
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 اين رب دالّ  را خورشید سپس» ثُم جعلْنَا الشَّمس علَیِه دلِیًلا

 .آن به رهنمون آن، يعنی بر دال ،«است کرده( گسترده یسايه)

 شناخته خود ضد با چیزی هر که داندنمی افکن شبهه آقای

 ... و زشتی با زيبايی نظمی، بی با ظلم، نظم با عدل مثال شود،می

 پروردگار که شودمی شناخته نور با هم تاريکی و ظلمت و سايه لذا

 .است کرده معرفی نور اين ايجاد بر دلیلی را خورشید

 نکته اين به اشتباه کامال برداشت يك در افکن شبهه ظاهرا ولی

 زمین دور به خورشید که است اين منظورش آيه اين که رسیده

 ادعای يك طرح از بعد عجیبش گیرهای نتیجه به! )چرخدمی

همچنین در ادامه چهار دلیل بر اثبات  !(بفرمايید توجه اشتباه

را تك به تك پاسخ ها آن ادعای خود اقامه کرده است که ما

 دهیم:می

 :اول به پاسخ در

 حرکت مورد در( 45فرقان:)آيه  اين گفتیم که گونه همان بله

ی آيه ولی !است خودتان ادعای اين و نیست کهکشان در خورشید

 صراحتا باشد، چونمی مورد اين در شك بی ياسینی سوره 40

اين  شما نظر است، به شناور خود فلك در خورشید که فرمايدمی

 !کندمی تداعی را مشخصی مدار در حرکت از غیر معنايی آيه

 :دوم به پاسخ در
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 هیچ که شد عرض و داديم پاسخ گذشته مطالب در را شبهه اين

 مطالب برای را مخاطب ذهن داريد و ندارد روز و شب به ربطی

 آن تکرار به دوباره که شودمی مشاهده ولی! کنیدمی آماده بعدی

 !ايد پرداخته

 :سوم به پاسخ در

 هستید اشتباه در شما که کرديم ثابت آنجا در

 :چهارم به پاسخ در

 اين دانمنیست، نمی گونه اين که دهیممی پاسخ هم آنجا در

 را آن مباحثی همه در که دارند موضوع به ربطی چه روز شب و

 !کشیدمی يدك

 هستید. اشتباه در شما کرديم ثابت و

 استقرار محل به ها شب در : خورشیدشانزدهمی شبهه

 رودمی( سجده برای عرش زیر)

والشَّمس *  آيةٌ لَّهم اللَّیلُ نَسلَخُ مِنْه الَنّهار فَِإذَا هم مظْلِمونَ

[ ديگر] نشانهاى و»1تَجرِی ِلمستَقٍَرّ َلّها ذَلِك تَقْدِيرُ الْعزِيِز الْعلِیمِ

 در آنان بناگاه و کنیم برمى آن از را روز که است شبها آن براى

                                                           
 .38و37يس، .1
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 است روان خود استقرار محل به خورشید و * میروند فرو تاريکى

 «.است اين دانا عزيز آن تقدير

. رود می قرارگاهی به شب در خورشید فوق یآيه حسب بر

 ندارد وجود استقرار خورشید محل برای توضیحی قرآن در چون

 آمده حديثی در. کنیم می مراجعه سنت به آيه اين معنی فهم برای

 می خداوند ی سجده برای عرش زير به شبها خورشید که است

 رود:

حدثنا أبو نعیم حدثنا األعمش عن إبراهیم التیمی عن أبیه عن 

أبی ذر رضی ااهلل عنه قال کنت مع النبی فی المسجد عند غروب 

الشمس فقال يا أبا ذر أتدری أين تغرب الشمس قلت ااهلل ورسوله 

ها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى أعلم قال فآن

 1والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم

 پیامبر با خورشید غروب هنگام در که است شده نقل ابوذر از»

 کجا خورشید دانی می آيا اباذر ای گفت پیامبر. بودم مسجد در

 گفت پیامبر. دانند می بهتر رسولش و خدا گفتم. کند می غروب

 اينست و کند می سجده را خدا عرش زير در و میرود خورشید

 .«رودمی استقرار محل به خورشید که خداوند قول( معنی)

                                                           
 4/  1806صحیح بخاری  .1
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 اندکی ی اضافه با حديث همین(  2700/6)بخاری  صحیح در

 اجازه خدا از( مجدد طلوع از قبل) خورشید که نحو بدين آمده

 در حديث اين. آمدی که يیهمانجا به برگرد میگويد خدا و گیردمی

 1) مسلم صحیح: جمله از شده نقل نیز ديگر معتبر متعدد منابع

 تفسیر ، 409/ 6يینسا سنن ،20/14 حیان ابن صحیح و(  139/

 (.ديگر متعدد منابع و 5 /23  طبری

 که رسانند می بصراحت نیز فوق حديث و آيه بنابراين، 

 خورشید و آورد می بوجود را روز و شب و کند می حرکت خورشید

 هردو که رود می( آرامش و توقف) گرفتن قرار محل به شبها در

 و شب و گردد می خود بدور که است زمین.غلطند بوضوح مطلب

 که کند نمی غروب و طلوع خورشید بنابراين و شود می حاصل روز

 هم ديگری خطای فوق حديث در برآن، عالوه. برود آرامش محل به

 تا را آسمان هفت مسیر شبها بايد خورشید که اينصورت به هست

 دور زمین از شبها خورشید يعنی. برگردد صبحها و کند طی عرش

 نیست. بیش نامعقولی توهم که بالعکس و برسد عرش به تا شود

 

 پاسخ به شبهه:
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افکن بحث را بصورت ناقص قبل از هر چیز بايد دانست که شبهه

مبارکه ياسین هم در همین ی سوره 40و  39آيات  بیان کرده است،

 :توجه بفرمايید ،را قید نکرده استها آن و باشندراستا می

ای )دالّ بر قدرت ما( شب است. ما روز را از آن و نشانه» 

ی و )نشانه ( 37)گیرد. گیريم، ناگهان تاريکی آنان را فرا میبرمی

ديگری بر قدرت خدا، اين است که( خورشید به سوی قرارگاه خود 

ری و تعیین خدای بس گیدر حرکت است. اين ، محاسبه و اندازه

 يیهابرای ماه نیز منزلگاه  (38)چیره و توانا و آگاه و دانا است. 

ی ايم که )پس از طی کردن آنها( به صورت ته ماندهتعیین کرده

آيد )قوسی شکل و زرد ی خرما بر درخت( در میکهنه )ی خوشه

نه خورشید را سزد )در مدار خود سريعتر شود و( به  (39)رنگ(. 

 )مدار( ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد )و مانع

پیدايش آن شود ( . هر يك در مداری شناورند ) و مسیر خود را 

 («.40)دهند( بدون کمترين تغییر ادامه می

 آيات در مجموع نگاهی بیندازيم مشخصی *اگر به ترجمه

شود که خداوند تبارك و تعالی از حرکات دورانی و احواالت می

خورشید و ماه سخن گفته است)نه ادعای عجیب شبهه افکن، 

کند و رود استراحت میمبنی بر اينکه خورشید شبها به جايی می

 گردد!(روزها دوباره بر می
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حققان م هَالَ  لِمُْستَقَرٍّ تَجْرِی وَالشَّمْسُاينکه پرودگار فرموده 

 چند معنی برای آن در نظر گرفته اند:

 ل+مستقر.

 چیست؟« ل»بايد بدانیم مفهوم از اين 

 

 شودباشد معنای آن می «الی» معنای به « الم»الف( اگر اين 

 (قرارگاه خود در حرکت است «به سوی»خورشید )

 «در»)خورشید  شودباشد معنای آن می «فی»به معنای اگر  (ب

 (حرکت استدر قرارگاه خود 

 «تا»)خورشید شود معنای آن می باشد« تا» ج( اگر به معنای

 در حرکت است(قرارگاه خود 

که در هیچ يك از حالتهای فوق آن چه مد نظر شبهه افکن 

 شود.است، حاصل نمی

مورد الف )به سوی( يعنی خورشید به سوی قرار گاه معینی که 

به نقل از تفسیر  کند، در تفسیر نوربرايش تعیین شده حرکت می

 منتخب و تفسیر نمونه دقیقا اين عبارت ذکر شده است:

 وسط در شمسی منظومه مجموعه با خورشید حرکت مراد»

 » نام به دوردستی ستاره و معیّن سمت يك سوی به ما کهکشان
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 حرکت خورشید البتّه.  ثانیه در کیلومتر 700 سرعت با است « وِگا

 ، المنتخب تفسیر و نمونه تفسیر:  نگا)  دارد نیز خود دور به وضعی

 تألیف ، 174 صفحه ، دوم جلد ، ساده زبان به نجوم کتاب ، آيه ذيل

 «.(پورخواجه رضا محمّد ترجمه ، مايردگانی

اه ی ب )فی، در( را در نظر بگیريم، خورشید در قرار گاگر گزينه

شمسی حرکت ی خود در حرکت است، يعنی در مدارش در منظومه

 کندمی

ود ج )تا( را در نظر بگیريم، خورشید تا قرار گاه خی اگر گزينه

گويند منظور سرانجام و نهايت در حرکت است، پژوهشگران می

کار است، چون خورشید هم ستاره ای است و روزی کارش پايان 

 شود.يابد و خاموش میمی

گردد! در عصر و آيا اين آيه جزو اعجاز علمی قرآن تلقی نمی

کانی که مردم از فرط جاهلیت دخترهای معصوم را زنده به گور م

 حیرت نیست؟ی کردند، اشاره به همچین مسائلی مايهمی

قبل از اينکه سراغ بررسی حديث برويم، يکبار ديگر به نتیجه 

 ی آيه حسب بر»گیری غلط شبهه افکن از آيات توجه بفرمايید: 

واقعا جای سوال «!!! رود می قرارگاهی به شب در خورشید فوق

است، چگونه آيه را خوانده که همچین نتیجه ای حاصل کرده 

 است؟!
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 اما بحث حديث شريف:

ن حدثنا أبو نعیم حدثنا األعمش عن إبراهیم التیمی عن أبیه ع

أبی ذر رضی ااهلل عنه قال کنت مع النبی فی المسجد عند غروب 

 مس قلت ااهلل ورسولهالشمس فقال يا أبا ذر أتدری أين تغرب الش

ها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى أعلم قال فآن

) صحیح والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم

 (.4/  1806بخاری 

 با خورشید غروب هنگام در که است شده نقل ابوذر از» :ترجمه

 خورشید دانی می آيا اباذر ای گفت پیامبر. بودم مسجد در پیامبر

 پیامبر. دانند می بهتر رسولش و خدا گفتم. کند می غروب کجا

 و کند می سجده را خدا عرش، زير در و میرود خورشید گفت

 می استقرار محل به خورشید که خداوند قول( معنی) اينست

 «.رود

ها بر روی خاك را ديده اند، انسآنی ستیزان چون سجدهاسالم 

مدار گردش خود بايد کمی خاك  کنند خورشید هم درتصور می

 را  به تعظیم در بیاورد! ی داشته باشد و آنگیر بیاورد و سر

 و اين کامال اشتباه است در اين زمینه دو ديدگاه وجود دارد:

 ديدگاه اول:
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 وعبادت کائنات برای پرودگار هیچ اطالعی نداريم ی ما از شیوه

 هر چه بگويیم بیهوده است

 ديدگاه دوم:

مربوطه، به اين حديث هم نگاه کنیم، ی تفاسیِر آيه اگر طبق

اين سجده کردن به معنای فرمان برداری و در مسیر خود حرکت 

جهان هستی در  یهاباشد. به زبان ساده تر تمام گزارهکردن می

مقام فرمان برداری از خداوند منان اين گونه دقیق و بی کم و 

 کنند.کاست کار می

عجیب و  یهاخط آخر باز هم سراغ تحلیل افکن در چندشبهه 

غريبش رفته است، دوباره ادعای نادرست خود را تکرار کرده که 

شود و  شبانه به قرار گاهش خورشید باعث پیدايش شب و روز می

 رود، نمیدانم اين را از کجای آيات استنباط کرده است!می

ده ترجمه کراحتماال او واژه مستقر را به پارکینگ و انبار و... 

 است.

زيادی وجود  یهادر مطالب گذشته هم شرح داديم که آسمان

دارند و اهلل اعلم مفهوم هفت آسمان برای ما ناشناخته  است، 

رسول اکرم )صلی اهلل علیه و سلم( فرموده اند خورشید به زير 

ی رود و مفهوم استقرار را شرح داديم ،گفتیم که سجدهعرش می
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تواند منظور به تفاسیر و ديدگاه دوم میخورشید با توجه 

 فرمانبرداری باشد.

 

 

 .است مسطح زمین: هفدهمی شبهه
 

 .دارند اشاره صراحت به زمین بودن مسطح به زير آيات

 آسمان از بعد را زمین (خدا) و» 1 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلَِك دَحَاهَا

  .«کرد پهن

 :گويد می جاهلی شاعر عمرو بن زيد

 الجباال علیها ارسی و بأيد شدها استوت فلما دحاها

 زيد شعر باب هشام البن نبويه سیرة *

 دست با آنرا شد درست چون و کرد پهن را زمین»: ترجمه

 .«گردانید استوار آن بر را کوهها و گردانید قوی خويش

                                                           
 .30نازعات،  .1
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 محیط در زمین بودن مسطح مفهوم که دهدمی نشان که

 قرض احتمال بعالوه .است بوده شايع محمد از قبل عربستان

 .دارد وجود نیز فوق شعر از محمد گرفتن

به زمین که چگونه گسترده » 1وَإِلَى الْأَرْضِ کَیفَ سُطِحَتْ 

  .«)مسطح( شده است

 آيه اين از را زمین بودن مسطح که تفاسیری جمله از

 (است جاللین تفسیر 1/805) . اندفهمیده

 

 در حتی که اند دانسته می اينکه به توجه با مفسران از ای عده

 آيه اين کنار از زيرکی با است کروی زمین بطلمیوسی سیستم

 زمین از قطعاتی بودن مسطح يا بسط بمعنی آنرا و اند گذشته

 نه و کرده صحبت کلی بطور زمین از آيه صورتیکه در. اند دانسته

 در. آن از بخشی نه است مسطح زمین يعنی زمین، از ای قطعه

 در داستان ذوالقرنین .ندارد وجود آيه اين مورد در چیزی سنت

 .نیز مسطح بودن زمین بطور قطعی مطرح شده است

فَأَتْبع سببا : چنانچه قبال مطرح کرديم در اين آيات آمده است

 ( حتَّى إِذَا بلََغ مغْرِبالشَّمسِ وجدها تَْغرُب فِی عینٍ حمِئَةٍ 85)

( حَتّى إِذَا بَلغَ 89. ثُم أَتْبع سببا )کهف(.. 86ووجدعِندها قَوما ... )
                                                           

  .25غاشیه،  .1
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 الشَّمسِ وجدها تَْطلُع علَى قَومٍ لَّم نَجعل َلّهم من دونِها سِتْرًا مطْلِع
 ( تا آنگاه که به محل85پس )ذوالقرنین( سببی را پیروی کرد )» 1

غروب خورشید رسید. )ذوالقرنین( يافت )مشاهده کرد( که 

اى را  کند و نزديك آن طايفهیمچشمهاى تیره غروب  خورشید در

( تا آنگاه که به 89سببی را پیروی کرد ) (... سپس86يافت ...)

را ]چنین[ يافت که بر قومى )خورشید(محل طلوع خورشید رسید

برابر آن پوششى قرار نداده  طلوع مى کرد که براى ايشان در

 («.90بوديم )

 

 لقرنینذوا که کرده مطرح بصراحت قرآن که کنیدمی مشاهده

 غروب محل به ديگرش سفر در و طلوع محل به يکبار سفرش در

 زمین ی کره در است آشکار غلطی اين. است رسیده خورشید

 .ندارد وجود طلوع و غروب برای محلی هیچ

 مسطح زمین با فقط غروب محل ويك طلوع محل يك: ثانیا 

 ی الزمه گفتیم قبال چنانچه چون .کروی زمین با نه آيد می در جور

 سراسر در غروب همزمانی تیره، ی چشمه در خورشید غروب

 .آيد می در جور زمین بودن مسطح با فقط اينهم و است زمین

 داشته اولیه بشر که است نظری همان دقیقا زمین بودن مسطح

                                                           
  .90کهف،  .1
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 اشاره اينجا در .است بوده مطرح هم قديم بسیار يونان در و است

)عزيزان برای جلوگیری از  .کنیم می آن ی به تاريخچه کوتاهی ی

طوالنی بودن و به دلیل بی ربط بودن ،تاريخچه را درج نکرديم، 

يك سری اسناد ارائه داده اند که در آثار دانشمندان يونانی و 

دهد مصری و ...آمده که زمین مسطح است، سپس اسنادی ارئه می

 رسند که زمینکه در قرن شش قبل از میالد به اين نتیجه می

اشتباه است، ها آن یهاکنیم که حرفکروی است، کا ثابت می

ديگر چه نیازی به درج تاريخچه کروی يا مسطح بودن زمین 

 است!(

 مسطح ی نظريه)با توجه به تاريخچه(  کرديد مالحظه چنانچه

 زمین بودن کروی و برافتاد محمد از قبل سال 1200 از زمین بودن

 (عربستان محیط از تبعیت به) هنوزهم محمد ولی گرفت آنرا جای

 يك که شود گفته است ممکن .است داشته را غلط نظر همان

 سمتش يك در که کروی زمین با زمین داشتن مشرق يك و مغرب

 .آيدمی در جور هم کند حرکت خورشید

 مالحظه. آيد درنمی جور فوق احاديث و آيات با نظر اين اما

 به خورشید غروب هنگام در حديث در و قرآن در محمد که کرديد

 الزمه .کند می غروب ای تیره ی چشمه در خورشید که گفت ابوذر

 همزمان زمین سراسر در خورشید غروب که اينست حرف اين ی

 با فقط اين و شود مشاهده جا همه در واحد غروب اين و باشد
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 ی منطقه هر باشد کروی زمین اگر .آيد می در جور مسطح زمین

 گرچه و داشت خواهد غروب زمان يك خودش برای يیجغرافیا

 ..کرد غروب خورشید که کنند می مشاهده منطقه يك افراد

 هنوز يیجغرافیا ی منطقه آن غرب سمت در خورشید ولی

 مخالف کهت اس نشده تیره ی چشمه وارد هنوز و نکرده غروب

 تیره ی چشمه وارد غروب در خورشید که شود می قرآن ی جمله

 در بايد باشد درست قرآن ی جمله اين اينکه برای چون شود می

 وگرنه شود، تیره ی چشمه وارد کرد غروب خورشید وقتی جا همه

 کاذب نقاط بعضی در و صادق نقاط بعضی در قرآن ی جمله اين

 مشرق يك و مغرب يك باشد کروی زمین اگر ثانیا. بود خواهد

 خواهیم متعدد فرضی مغربهای و مشرقها و داشت نخواهد وجود

 ديگری واضح غلط .آيد نمی در جور فوق آيات با اينهم که داشت

 چه) زمین طرف يك که اينست آيد می بدست آيات اين از که

 خورشید يعنی. باشد نداشته وجود روز اصال ( مسطح چه و کروی

 مسطح مؤيد هم که ديگری ی آيه .است غلط که نشود مشاهده

 :اينست است هستی از محمد کلی طرح مؤيد وهم زمین بودن

 

 النازعات:
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 ا ،فَسواه سمَکها خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها ، رفَع أَشَد أَأَنتُم  

 خلقت نظر ها ازانسآن شما آيا»  ضُحاها لَیلَها وأَخْرَج وأَغْطَش

 و برد باال را آسمان سقف* بناکرد خدا که آسمانی يا و مشکلتريد

 را روزش و تیره آسمان( را )شب شبش و)خدا( * کرد درست آنرا

 «.گردانید آشکار

 توضیح قبال را آسمان سقف بردن باال. غلطند فوق یآيه سه هر

 شب اما .دهیم می توضیح خود جای در نیز را 27 ی آيه و داديم

 در تنها شب هنگام در کنید توجه چه؟ يعنی است تاريك آسمان

 نور بدون مخروط يك است خورشید به پشت که زمین سمت يك

 يا خورشید يا ماه که يیجا مثال جهان نقاط ی بقیه. دارد وجود

 .ندارد معنی شب دارند وجود شمسی ی منظومه ديگر سیارات

 .آسمان در نه است زمین ی کره سمت يك در فقط شب اين بنابر

 خورشیدی دور که سیاراتی با رابطه در فقط شب ديگر تعبیر به

 محمد نظر مؤيد آيه اين. آسمان ی پهنه در نه دارد معنی بگردند

 دارند وجود آسمان هفت آن فراز بر و است مسطح زمین که است

 بايد آسمان کل تیره، ی چشمه در خورشید رفتن فرو با طبعا و

 .شود تاريك

 .است ديگری بزرگ غلط مؤيد هم و است غلط آيه هم بنابراين

 مغربین و مشرقین مورد دو واحد، مغرب و مشرق مورد 6 قرآن در

 و مشرقها( مغارب و مشارق مورد 3) و( مغرب دو و مشرق دو)
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 و مشرق زمین، که است واضح. غلطند همه که است آمده مغربها

 منظور اگر و. چندتا نه و دوتا نه يکی نه ندارد واقعی عینی مغرب

 غلطند فوق آيات ی همه باشد واقعی مغرب و مشرق محمد

 مورد در ذوالقرنین آيات فقط آيات، اين ی مجموعه از. ومتناقض

 و مشرقها مفهوم و دارند صراحت واقعی مغرب يك و مشرق يك

 و نیست روشن آيات ی بقیه در مغربین و مشرقین و مغربها

 البته. ندارد وجود مورد اين در محمد شخص از هم حديثی

 اند داده متفاوتی نظرات عباس ابن مثل صحابه از بعضی و مفسرين

 روزهای در خورشید طلوع متفاوت محلهای به را مشارق مثال

 يا و زمستان مشرق و تابستان مشرق به را مشرقین و سال مختلف

 تفاسیر اين خود بین که. اند کرده تفسیر ماه و خورشید مشرق

 برای (محمد شخص از) سنت از دلیلی چون و دارد وجود اختالف

 آيات همان به دلیل مینه به. نیستند اعتماد قابل نیست آنان

 .کرديم اکتفا دارند تصريح واقعی مشرق و مغرب به که ذوالقرنین

 

 پاسخ به شبهه:

کتاب ابتدا ی در نقد  مطالب گذشته ثابت کرديم که نويسنده

کند و پس از آن بالفاصله شروع ادعای نادرستی را مطرح می

به خواهد کند به داستان سرايی و تزريق هر آنچه که خود میمی

 ذهن مخاطب!
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 ی کلی کار او بر اين منوال است:يعنی قاعده

کند، پس از آن کج فهمی و برداشت نادرست آيه ای را بیان می

نمايد و بعد از آن مطالب زيادی در خود را به مخاطب عرضه می

 کند.مورد فهم نادرست خود! مطرح می

 داند که در تمام اينجوانی که فريب شبهاتش را خورده نمی

مدّت نويسنده به فهم غلط و ناقص خود پر و بال داده است! به 

زمین، هیچ کدام از اين آيات به ی عنوان مثال در مورد شکل کره

معنای تخت بودن زمین نیستند!  بلکه مفاهیم ديگری را تداعی 

 کنند.می

 

 *اما نقد ادعاهای او:

را  قبل از هر چیز شعر يك شاعر دوران جاهلیت )زيد بن عمرو(

نمايد، آدرس منبعی که ار آن اقتباس کرده است را هم معرفی می

 نمايد، بعد از بررسی اسناد مشخص شد که:معرفی می

 باشدحديث موضوع می+ طبق داليل زير 

 85چرا که ابن اسحاق سال  نداسنادش منقطع هست :اوال

و زيد بن عمرو شاعر موحد زمان جاهلیت  ههجری متولد شد

 باشد.می
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)میزان  امام ذهبی او را صاحب شعرهای مکذوب میداند  :ثانیا

، شردار المعرفة للطباعة والنناشر:  469 صفحه 3 اعتدال جلد

قول جمهور علمای جرح و طبق  و عالوه بر آن (لبنان –بیروت 

 باشد.می تعديل متهم و کذاب

ست همانطور که در کتاب اايشان به تدلیس معروف  :ثالثا

 :آمده استالمدلسین 

از کسانی که در » ممن أکثر من التدلیس خصوصاً عن الضعفاء

 1المدلسین جلد )«. روی کردندها( زيادهتدلیس)خصوصا از ضعیف

 (ناشر:دار الوفاء 51ترجمه شماره  81صفحه 

 30*سپس بیايد آيات را به اتفاق هم بررسی نمايیم؛  ابتدا آيه 

 مبارکه نازعات:ی سوره

د و لطانغو پس از آن زمین را »بَعْدَ ذَِلكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ

 «.گستراند

آيا غلطاندن و گستراندن به معنای تخت بودن زمین است! 

دهند، به معنای اين است که آن يعنی وقتی يك توپ را ِقل می

مربعی يا مثلثی شکل يا ی باشد؟ يا وقتی يك قطعهتوپ تخت می

اين به معنای تخت کردن آن است غلطانیم ذوزنقه ای شکل را می

 يا گرد کردن آنها؟
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 همین االن از کتابخانه، کمی خمیر بازی بخريد و به شکل مربع

يا هر شکل ديگری که حجم داشته باشد در بیاوريد بعد آن را 

 بغلطانید...آيا اين به معنای صاف بودن است؟

« پهن کردن»به معنای « دحاها»ممکن است مخالفی بگويد 

گويیم باز هم شما به مقصود ه غلطاندن! که ما در پاسخ میاست ن

است و اين از « فراخ و عريض»رسید چون پهن به معنای خود نمی

لحاظ علمی هیچ اشکالی ندارد. واقعا زمین در عین گردن بودن 

 برای ما فراخ است وگرنه زندگی کردن به هیچ عنوان میسر نبود.

 

جود دروغ بودن( باز هم حتی در شعری که نقل نموده )با و

شود، نه اينکه زمین مانند معنای فراخی و گستردگی برداشت می

 يك بیسکويت است!

ی غاشیه را مطرح کرده سوره مبارکه 20ی *پس از آن، آيه

 است:

ونه نگرند که چگو به زمین نمی» وَإِلَى الْأَرْضِ کَْیفَ سُطِحَتْ

 ؟!«مسطح شده است

مسطح شدن بیان شده است، ولی آيا  در اين آيه شريفه بحث

زمین است؟ ی اين به معنای سکّه شدن و تخت شدن سرتاسر کره

 يا به معنای آماده شدن برای زندگی و هموار شدن؟!
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ها داشته باشید متوجه اگر يك نگاه گذرا به فرهنگ لغت

 باشد.شويد که مسطح به معنای گسترده هم میمی

 

تفسیر جاللین چنین برداشت گويد *در ادامه نويسنده می

گويیم پس کرده که اين آيه معنای مسطح بودن زمین است، می

ا به راصال اين آيه ها آن برد کهچرا نامی از انبوه تفاسیر ديگر نمی

 عنوان نشانه ای جهت مسطح بودن زمین فهم نکرده اند!!!

 

 ادعای نويسنده بسیار عجیب است!

ی دهد؟ آيا همین به معناام نمیمگر او رانندگی و شنا و... انج

گسترده بودن زمین نیست! چرا سايز زمین را مانند يك توپ 

 والیبال در نظر گرفته اند! 

 

 

 به اين مثال توجه بفرمايید:

همین االن ممکن است يك توپ والیبال برای موجودی بسیار 

بسیار ريز )مثال يك تك سلولی( بسیار بسیار گسترده و پهن 

توانیم بگويیم آن موجود بسیار بسیار ريز در باشد. آيا ما می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

211 

 

اشتباه است و به هیچ عنوان نبايد از لفظ گسترده برای توپ 

 ترده و مسطح است.گس برای اواستفاده کند!... خیر، واقعا 

 

مشخص است که توپ از ديد ما گسترده نیست ولی برای آن 

بینی بسیار گسترده و مسطح است. )زمین هم همین موجود ذره

شمسی بله هیچ صافی و گستردگی ی گونه، از باالی منظومه

کنیم بسیار مشخص نیست، ولی برای ما که در آن زندگی می

 گسترده است(

 

عده ای از مفسران اين مسطح بودن را به  گويد*در ادامه می

معنای قطعه ای از زمین در نظر گرفته اند ولی چون در قرآن و 

 سنت بحثی از آن نشده اشتباه است.

اين نکته هم بسیار جالب است، در آنجايی که به نفع خودش 

داند )در خط باالتر بحث تفسیر باشد حرف مفسرين را سند می

گويد ر آنجايی که به ضررش است میجاللین را کرده( ولی د

 سخنشان بايد در سنت ثابت شده باشد. 
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خواستید استفاده کنید سند از پس چرا در جايی که خود می

 سنت الزم نبود!

ی کهف را مطرح کرده که *او در ادامه بحث آياتی از سوره

رسد و اين گويد ذوالقرنین به محل غروب و طلوع خورشید میمی

 ر تخت بودن زمین است.حتما بیانگ

حد شايد هم دشمنی بی ولی اين هم ناشی از کج فهمی بی

 ی اوست.اندازه

زيرا در روزگاری که مسافرت  فقط با چهارپايان میسر بود؛ 

محل طلوع خورشید به معنای مشرق و محل غروب خورشید به 

معنای مغرب  برای جهت يابی معرفی گشته بود. آن گونه که از 

آيد اگر اشخاص در محل طلوع يا غروب يسنده بر میتخیالت نو

زمین به سمت ی خورشید  کمی جلوتر رفته باشند بايد از لبه

پايین پرت شده باشند! ولی آيا در تمام متون دين اسالم همچین 

کنید! نمیدانم چطور توانسته چیزی يا همچین فهمی را پیدا می

 همچین ادعای عجیبی را مطرح کند!

ی مايید دوباره سراغ فرو رفتن خورشید در چشمه*توجه بفر

اه تیره رفته که آن را هم نقد کرديم و ثابت شد که ايشان در اشتب

 است.
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يك ادعای نادرست را جهت فريب مخاطب چندين بار تکرار  

 کند.می

*پس از آن سراغ مصر باستان و کتاب مقدس عبری و ديدگاه 

خواهد به نقد نادرستش فیثاغورث رفته است. طبق معمول، هم می

حجم ببخشد و هم مطالب غلط خود را علمی و دقیق نشان دهد. 

 زمانی که بیان کرديم ديدگاه قرآن اين نیست و داليل مختلفی را

 هم ذکر کرديم، ديگر دلیلی ندارد سراغ اين اسناد برويم چون به

 قرآن مبارك ربطی ندارند.

ین کروی باشد هر *در ادامه باز ادعايی مطرح کرده )اگر زم

تیره ی جايی غروب خود را دارد و در ادامه باز هم سراغ چشمه

گويم فقط خواسته به مطالبش حجم رفته! است( که باز هم می

 بدهد.

*نوشته اگر زمین کروی باشد نبايد يك مشرق و يك مغرب را 

، برای آن فرض کنیم. بلکه بايد مشارق و مغاربی وجود داشته باشد

گويیم گیرد، میزيادی انجام می یهاغروب در مکان چون طلوع و

اگر آيه ای با همین مضمون در قرآن وجود داشته باشد چه! آن 

مبارکه معارج توجه ی سوره 40گويد! به آيه موقع نويسنده چه می

 بفرمايید:
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د به سوگن» رُونَقَادِا لَفَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَاْلمَغَارِبِ إِنَّ

 «.که توانايیمهاو مغربهاپروردگار مشرق

 نازعات را ذکری مبارکهی سوره 29و  28و  27*در ادامه آياتِ 

فرمايد ساختن شما سخت تر کرده که خداوند به منکرين معاد می

است يا آسمان، آسمان سقفی باال برده شده ای دارد و در نهايت 

باشد. )شبهه افکن روشن میفرمايد که شب تاريك است و روز می

کند که در جای خود به آسمان باالنگه داشته شده نقد ادعا می

ا وارد کرده ،شايان ذکر است که در همانجا نادرست بودن ادعايش ر

 ثابت کرده ايم(

ی اين آيات *خواهشا يکبار ديگر توضیحات نويسنده در ادامه

ك، پس زمین را بخوانید، نوشته چون خداوند به شب گفته تاري

 مسطح است!!!

ها داند خداوند قرآن را برای ما انسآنيعنی شبهه افکن نمی 

فرستاده و شب و تاريك بودن شب را برای ما توصیف فرموده 

 است! چه ربطی به کهکشان و فضا و ...دارد!

ديگری را ی مسطح بودن شبههی ولی ببینید عزيزان او به بهانه

ضوع هیچ ربطی به مسطح بودن هم مطرح کرده وگرنه اين مو

 ندارد. )باز هم بحث فرو رفتن در چشمه گل آلود!!!(
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*جالب است در ادامه خود بحث مشرق و مغرب، مشرقین و 

کند که فقط کند و اذعان میمغربین و مشارق و مغارب را مطرح می

 شد و اينها با هم متناقض هستند!بايد يکی مطرح می

د که تناقض چیست! چون زمانی دو دانظاهرا نويسنده حتی نمی

شوند که در زمان و مکان و شرايط يکسان گزاره با هم متناقض می

 متفاوت و ضد هم ديگر باشند.

فرمايد مشرق و مغرب، يکبار اما زمانی که يك بار پرودگار می

ر ها... آيا اين به معنای تناقض است! خیها و مغربفرمايد مشرقمی

 زند(بار از يك حالت جداگانه حرف می اين گونه نیست)چون هر

پس با اين حساب فردی که بگويد دو ماشین در خیابان هستند 

 زيادی در خیابان هستند هم دچار یهاو بعد از مدتی بگويد ماشین

تناقض شده است، ولی آيا اين تناقض است! هرگز، اين ديدگاه 

 نادرست نويسنده است.

 گويند:میگويد تفاسیر *در ادامه می

متفاوت در روزهای مختلف سال  یهامشارق به محل طلوع 

شود، ولی چون تفاسیر با هم اختالف دارند، پس اشتباه گفته می

معیار اشتباه و صحصح « اختالف»گويیم آيا هستند! در پاسخ می

 بودن است! يا برهان و استدالل؟!
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 گويد چون در سنتگويد می*در ادعای عجیب ديگری می

 پیامبر هم چنین چیزی مطرح نشده پس نادرست است!

 گويیم:در پاسخ می

 ياد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم راه و روش زندگی را به ما

مسائل را با جزئیات شرح ی داده مدرس جغرافیا که نبوده همه

 دهد! همانگونه که قبال هم ذکر کرده ايم اين موارد جهت تذکر و

گرفتن جهان بینی مطرح شده اند نه برای پند پذيری و شکل 

 تبیین مسائل علوم تجربی.

 

پس زمانی که تمام ادعای نويسنده بر اثبات تخت بودن زمین 

های قرآن مبارك کماکان مورد نقد قرار گرفت و رد شد، استدالل

 بر قوت خود باقیست.

 : هفت زمین هیجدهمی شبهه
ولی در يك مورد به  در قرآن همه جا از يك زمین نام برده شده

اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ َسماَواتٍ وَِمنَ الْأَرِْض  شد هفت زمین اشاره

 هفت که است کسی همان خدا»  1مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمُْر بَیْنَهُنَّ

                                                           
 .2طالق،  .1
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 میان ريد فرمان ]خدا[ درآف زمین هفتها آن همانند و آسمان

 «.آيدفرود میها آن

اينکه مفهوم هفت زمین در قرآن روشن نیست به با توجه به 

محمد در حديثی طوالنی هفت آسمان را و  .رويمسراغ سنت می

کند و مسافت بین آنان را همانگونه که قبالً نقل کرديم بیان می

 :پرسدسپس از يارانش می

 ثم قال أتدرون ما هذا تحتکم قلنا اهلل و رسوله أعلم قال أرض

م قلنا اهلل و رسوله أعلم قال أرض أخری أتردون کأتدرون ما تحتها 

د تی عبینها و بینها قلنا اهلل و رسوله أعلم قال مسیرة خمسمائة عام ح

سبع أرضین ثم قال و أيم اهلل لو دلیتم أحدکم بحبل إلی األرض 

، سنن 370 /2مسند احمد بن حنبل، ) السفلی السابعة لهبط

 /1، تفسری الدرالمنثور، 28/154، تفسیر طبری، 404 /5ترمذی، 

109) 

دانید در زير شما چیست. گفتند سپس )پیامبر( گفت آيا می»

دانید چه دانند. )پیامبر( گفت زمین، آيا میخدا و رسولش بهتر می

دانند. )پیامبر( چیزی در زير آن است گفتند خدا و رسول بهتر می

ای لهها چه فاصدانید بین اين زمینگفت زمین ديگری، آيا می

پیامبر( گفت مسیرش )داننداست. گفتند خدا و رسولش بهتر می

سال است. به همین نحو تا هفت زمین را شمرد و گفت به خدا  500
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افتید قسم اگر يکی از شما با طنابی به زمین هفتم برويد می

 .«(کنید)سقوط می

با توجه به آيه و حديث فوق هفت زمین مطبق وجود دارد که 

ست و اگر کسی در پشت زمین هفتم برود سقوط غلطی واضح ا

کند که اين هم غلط است. اصوالً تصور باال و پايین انسان می

کند که هر چه ابتدايی و محمد غلط است. انسان ابتدايی گمان می

افتد به همین دلیل محمد گمان کرده که به سمت پايین برود می

افتد. ديگر برود میهای هفتگانه را سوراخ کند و به طرف اگر زمین

اگر اين مطلب درست باشد افرادی که در طرف ديگر کره زمین 

ن قبل از زما! هستند بايد بیفتند. يعنی در فضای بیکران رها شوند

های آمیخته با مذهب در مورد هفت دنیای زيرين محمد نیز افسانه

وجود داشته است. مثال در دين هندو هفت جهان باال )آسمان( و 

 وجود دارد.  (Underworlds)هفت دنیای زيرين 

Sushil Mittal, G. R. Thursby, The Hindu world, 2004, 

Routledge New York 

ان باستان وجود دنیای زيرين مطرح بوده است همچنین در يون 

 .ها توسط محمد به قرآن آورده شده استو همین افسانه

Hesiod. Theogony, 116; 123-132 
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 پاسخ به شبهه:

ای ديگر خداوند رحمان بحث دنیای پیرامون ما را کرده در آيه

است و فرد شبهه افکن طبق معمول شروع کرده به اکتشافات 

ه در متن قرآن و سنت پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیدلبخواه 

ی طالق خدای متعال فرموده ی مبارکهسوره 12و سلم( در آيه 

 است:

  زَّلُ الْأَمْرُنَّ َيتَنَثَْلهُضِ مِ اللَّهُ الَّذِی خََلقَ َسبَْع سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْ

آفريده  خدا همان است که هفت آسمان و همانند آن زمین را»

 «.جاری است...ها آن است. فرمان )همواره( در میان

، حال اين همانند « همانند آن»اگر توجه بفرمايید نوشته 

تواند منظور هفت زمین باشد، تواند منظور فقط خلقت باشد میمی

 تواند منظور شناور بودن زمین مانند آسمان باشد.می

افکن )زيرا شبههکنیم ما همان معنی هفت زمین را بررسی می

فرمايد هفت به اين برداشت نقد وارد کرده است( اين که قرآن می

پژوهشگران و  -اهلل أعلم-ايم زمین را مانند هفت آسمان آفريده

ی ديگر در فضا وجود دارد، ما کرههاگويند میلیوندانشمندان می

. اطالعی نداريم ولی چه بسا کرات ديگری با همین شرايط حیات و..

 مانند زمین وجود داشته باشند.
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اما همانگونه که در مورد هفت آسمان هم ذکر کرديم زمانی که 

ی مجهوالت ما در مورد فضا اطالعات دقیقی نداريم و شعاع دايره

ی معلومات ماست، بهتر است در اين تر از دايرهبسیار گسترده

 مورد سکوت کنیم..

ی د به پاسخ همهو انتظار نداشته باشیم در زمان زندگی خو

هايی که داريم دست يابیم. پیشتر هم عنوان مجهوالت و کنجکاوی

 کرديم اگر ما اطالعی در اين زمینه نداريم مادی گرايانی همچون

شبهه هم هیچ اطالعی برای رد اين موضوع ندارند، ی فرد نويسنده

 توان با تکیه بر آن، هر چه جزوزيرا علم به کمال نرسیده و نمی

 امروز بشر است را موجود اعالم کنیم و غیر از آن را یهاآموخته

 معدوم )بگويیم در عدم است و وجود ندارد(

او طبق معمول حديث ضعیفی را روايت کرده است، اين هم 

 داليل ضعف حديث:

سوره مجادله از بخش مجمع الزوائد و منبع الفوائد. در کتاب 

رواه الطبرانی وفیه موسى پیرامون حديث چنین آمده که:  هیثمی

قیة بن يعقوب الزمعی وثقه ابن معین وغیره و ضعفه ابن المدينی، وب

 رجاله رجال الصحیح.  

در کتاب کنز العمال جزء ششم آمده که: )تحقیق حديث: غريب 

عن ابوهريره( و در پاورقی آن چنین آمده: رواه الترمذی کتاب 
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قال : حديث غريب ( و3298التفسیر تفسیر سورة الحديد رقم )

 والحديث.

در کتاب مسند الجامع تالیف ابوالفضل السید ابی المعالی 

النوری پیرامون تخريج حديث چنین آمده که: أخرجه أحمد 

بد ( قال : حدَّثنا سُريج ، قال : حدَّثنا الحکم بن ع8814)2/370

واحد.  قال : حدَّثنا عَبد بن حُمید وغیر 3298 "التِّرمِذی"الملك. و

 رحمان.د الالوا : حدَّثنا يونس بن محمد ، قال : حدَّثنا شَْیبان بن عبق

کالهما )الحکم بن عبد الملك ، وَشیْبان بن عبد الرحمان( عن 

 قال الترمذی : هذا حديث غريبٌ من -قتادة ، عن الحسن ، فذکره.

 هذا الوجه.

در کتاب روضة المحدثین درباره حديث از امام ذهبی آمده که: 

 س و المتن: الحسن مدلّ 60/  1 "العلو  "لحافظ الذهبى فى قال ا

 منکر.

داليل بسیار زيادی بر ضعیف بودن اين حديث وجود دارد ولی 

 کنیم.به همین اندازه کفايت می

 

همچنین در پايان به دو سند اشاره کرده است؛ اولی که بی 

 یاعتبار است چون ما را به کتاب ارجاع داده است و هیچ شماره

ای وجود ندارد. )انتظار دارد برويم يك کتاب را بخوانیم تا صفحه
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بدانیم ادعای ايشان راست است يا دروغ، اين تحقیق و ارائه صفحه 

 يا مدعی است نه ما( سند دوم هم ما را به تئوگونیای به عهده

کند در بین خدايان يونان ارجاع داده است، او ادعا می ینامهنسب

کند. بفرمايید اين به دنیای زيرين اشاره می 132تا  123خطهای 

 محل آن خطوط :

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Per

seus:text:1999.01.0130:card=104 

تنها جمله ای که در بین خطوط به موضوع مربوط باشد اين 

 است:

And Earth first bore starry Heaven, equal to herself, to cover 

her on every side, and to be an ever-sure abiding-place for the 

blessed gods 

 شود:که معنای آن می

رد، و زمین در ابتدا، آسمان ستارگان را به موازات خود ايجاد ک»

تا آن را از هر طرف در بربگیرد و مکان مطمئن و پايداری برای 

 «.خدايان مقدس باشد

باشد می boreفعل ها آن زمین؟ نکند منظورکجاست دنیای زير 

که يکی از معانیش سوراخ کردن است؟ که آن زمان معنای جمله 

شود و زمین در ابتدا آسمان ستارگان را سوراخ کرد... تا مکانی می
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افکنان پاسخ دهند، کجاست دنیای زير باشد برای خدايان! شبهه

 زمین؟

 : شکل کلی جهان در قرآن:نوزدهمی شبهه
ی آيات و احاديث فوق، جهان مورد نظر محمد با توجه به کلیه

شامل هفت زمین مسطح مطبق )طبقه طبقه( است و در باالی اين 

ای مطبق وجود دارد و در باالی آن زمینها هفت آسمان نیم کره

يك دريا و در باالی آن هفت بز که عرش )تخت سلطنت( را حمل 

ال دارد و خدا از روی عرش از باکنند و بر روی عرش، خدا. قرار می

کند چنانچه در اين دهد و جهان را اداره مین دستور میيیبه پا

 آمده است: آيات 

 فِی ِستَّةِ أَيامٍ ثُم وما بینَهما خََلَق السماواتِ والْأَرض الَِّذی اللَّه

ما لَکُم من دونِهِ مِن ولِی ولَا شَِفیعٍ أَفَلَا  استَوى علَى الْعرْشِ

إِلَیهِ فِی يومٍ  يعرُج الْأَمرَ مِنَ السماء إِلَى الْأَرضِ ثُم يدبرُ تَتَذَکَّرُونَ

ها و خدا کسى است که آسمآن»1سنَةٍ مما تَعدونَ أَلْف کَانَ مِقْداره

زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفريد آنگاه بر 

شفاعتگرى عرش قرار گرفت براى شما غیر از او سرپرست و 

کار )جهان( را از آسمان بسوی  گیريدنیست آيا باز هم پند نمی

                                                           
 .5سجده،  .1
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کند آنگاه در روزى که مقدارش آن چنان که شما زمین اداره می

 «. رودشماريد هزار سال است به سوى او باال میبرمی

 

َتمور *  فَإَِذا هِی األَرض بِکُم أَأَمِنتُم من فِی السماء أَن يخْسِف

 کَیف حاصِبا فَستَعلَمونَ فِی السماء أَن يرْسِلَ علَیکُم أَمِنتُم منأَم 

1نَذِيرِ
 

آيا از آن کس )خدا( که در آسمان است ايمن شدهايد که شما »

 ن کسآرا در زمین فرو برد پس بناگاه زمین) به تپیدن افتد ( )يا از 

)خدا( که در آسمان است ايمن شدهايد که بر )سر( شما تندبادى 

سنگريزه فرو فرستد پس به زودى خواهید دانست که بیم دادن  از

 «.من چگونه است(

دانیم که همه اينها افسانه و مخالف دانش ما از جهان می

های رايج در اينها مخلوطی از نظريات بطلمیوس و افسانه هستند.

مثال گرچه بطلمیوس زمین را کروی می داند ولی  زمان محمد است.

رای اعراب بدوی عربستان بسیار سخت بوده و تصور اين مطلب ب

دانسته اند. چنانچه ما نیز اگر ظاهرا آنان هنوز زمین را مسطح می

در محیطی بدوی زندگی کنیم و از دانش امروز بی بهره باشیم 

ترين شکل زمین برايمان شکل مسطح است و آسمان را نیز ساده

                                                           
 .17و16ملك،  .1
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ای نورانی به نیمکره ی شفافی می دانیم که ستارگان مثل چراغه

است که در يونان  يیآن چسبیده اند. دقیقا اين تصور خام ابتدا

بسیار قديم )چنانچه قبال گفتیم( نیز وجود داشته است، و همین 

است که در قرآن آمده است. نهايتا، آيا اينهمه غلط  يیتصور ابتدا

 تواند از خدا باشد؟می

 

 پاسخ به شبهه:

بی جهت به مطالب چند طبق معمول در جريان حجم دادن! 

 ممورد از ادعاهای گذشته را دوباره تکرار کرده است. چون به تما

 کنیم.پاسخ داده ايم از تکرار مکررات پرهیز میها آن

 

توانید جهت پاسخ به اين شبهات به مطالب شما بزرگواران می

 گذشته مراجعه بفرمايید.

 

 

 ؟: خلقت جهان در شش روز یا هشت روزبیستمی شبهه
 

 خلقت در شش روز: 
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در قرآن در هفت آيه خلقت جهان در شش روز مطرح شده 

اللَّه الَِّذی خََلقَ السماواتِ ولْأَرض وما بینَهما فِی سِتَِّة  :است، مثال

ها و زمین خدا کسى است که آسمآن» 1أَيمٍ ثُماستَوى علَى الْعرْشِ

آنگاه )خدا( بر و آنچه را که میان آن دو است در شش روز آفريد 

در تضاد با آيات فوق در «. تخت سلطنت )عرش( ) قرار گرفت(

خلقت جهان را در هشت روز مطرح  9 12-ی فصلت آيات سوره

 .کرده است

 روز: 8خلقت در 

قُلْ أَئِنَّکُم لَتَکْفُرُوَن بِالَّذِی خَلََق اْلأَرض فِی يومیِن وتَجعلُونَ 

( جعلَ فِیها رواِسیمِن فَوِقها وبرك فِیها 9)لَهأَندادا ذَِلك ب الْعالَمِیَن 

( ثُماستَوى إِلَى 10وقَدرفِیها أَقْواتَها فِی أَربعةِ أَيامٍ سواء ِلّلسائِلِینَ )

 السماء وهِیدخَانٌ فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ اِئِْتیا طَوعا أَوکَرْها قَالَتَا أَتَینَا

ینِ وأَوحى فِی ُکلِّ سماء ( فَقَضَاهنَّ سبع سماواتٍ فِی يوم11طَائِعِینَ)

أَمرَها وزينَّا السماء الدنْیا ِبمصابِیح وحِفْظًا ذَلِك تَقْدِيرُ الْعزِيزِ 

 2الْعلِیمِ

بگو آيا اين شمايید که واقعا به آن کسى که زمین را در دو روز »

دهید اين است یورزيد و براى او همتايانى قرار میآفريد کفر م

                                                           
 .4سجده،  .1

 .12الی9فصلت،  .2
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از باالی زمین کوهها نهاد و در آن خیر  ( و9پروردگار جهانیان ) 

ی پديد آورد و مواد خوراکى آن را در چهار روز مقدر کرد باندازه

( سپس آهنگ آسمان کرد و آن دود بود پس 10خواهان )نیاز روزی

به آن و به زمین فرمود بیايید ازروی تسلیم يا از روی کراهت. آن 

را ]به صورت[ ها آن ( پس11دو گفتند با اطاعت و تسلیم آمديم )

هفت آسمان در دو روز خلق کرد و در هر آسمانى کار آن را وحى 

کرد و آسمان دنیا را به چراغها آذين کرديم و برای حفاظت اين 

 «.(12است تقدير آن نیرومند دانا )

مطابق آيات فوق خلقت زمین در دو روز انجام گرفته و قرار 

 وروز انجام شده  4یره( در حیوان و غ دادن کوهها و خلق )گیاه و

روز می  8هم  ها طول کشیده که رویدو روز هم خلقت آسمآن

دهد، که مؤيد شود. اين خطا و بی توجهی محمد را نشان می

اينست که قرآن کار محمد است نه خدا، چون محال است خدا خطا 

کند و بین جمالتش تضاد باشد. اين تضاد، مفسران را به درد سر 

ند ته ااخته و سعی کرده اند آنرا بنحوی بپوشانند. مثال گففراوان اند

 9ی ی دو روز آيه، روز باضافه 4روز  4فصلت منظور از  10در آيه 

روز خلق  4است. عجب کشفی! خدا گفته کوهها و روزيها را در 

کرده آقايان می گويند منظور خدا اين بوده که در دو روز خلق 

که  روز. اوال 4شود ی قبل میروز آيه کرده منتهی اين دو روز با دو

 اين روش کامال خالف روش بیان درست رايج در بین عقالست. 
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د ثانیا اگر منظور خدا اين بود، مگر زبان نداشت که خودش بگوي

 که نگفته است.“ می شود روز 4با دو روز قبلی ”مثال می گفت که 

ی برد تا نحوهیروز بکار م 6بايد بجای دو روز  11ی ثالثا: در آيه

بیان اعداد در سه آيه هماهنگ شود که نکرده است. ببینید اين 

عیب پوشانی مفسران، معنی آيات را به چه روزی انداخته است: 

ت روز واقعی است که خلق 2منظور از دو روز  9ی می گويند: در آيه

روز روز واقعی  2منظور از  10 4ی زمین طول کشیده است. در آيه

 2منظور از دو روز  11ی روز قبل و دوباره در آيه 2ی افهاست باض

که محمد  يیروز واقعی است بدون اضافه کردن به قبل. بیچاره خدا

معرفی کرده است. عجب خدای ناتوانی که قادر نیست سه عدد را 

ی بطور معقول و قابل فهم و بی ابهام بیان کند و الزمست انسانها

کالم او را برطرف کنند. نه! خدا  ضعیف با هزار دردسر اشکاالت

محال است اينقدر نادان و ضعیف باشد اينها کالم خود محمد است 

 .مثل کالم هر انسان ديگری که خطا داشتن آن طبیعی است

روز در کتاب تکوين )خلقت( تورات است که  6اما منشاء اين  

 .به احتمال بسیار قوی محمد آنرا از تورات گرفته است

از شش روز چیست؟ بديهی است که اينهم غلطی اما منظور 

ی شمسی که واضح است. امروزه مشخص شده که عمر منظومه

روز. مفسرين  6نسبتا جوان است چندين میلیارد سال است نه 

جديد و روشنفکران دينی برای نجات از اين خطای واضح، معنی 
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ن روز را تغییر داده اند و گفته اند که منظور از روز، شش دورا

زمانی است. اوال اين سؤال مطرح است که مگر خدا خودش ناتوان 

چنانچه در : بود که بجای روز مفهوم دوران زمانی را بکار ببرد. ثانیا

مقدمه ذکر شد راه صحیح فهم معانی آيات مبهم، مراجعه به سنت 

 خود محمد است نه خیالبافی. 

 :است آمده چه سنت در ببینیم حال

ى اهلل علیه وسلم فی کم خلقت السماوات سئل رسول اهلل صل 

م خلق اهلل أول األيام األحد، وخلقت األرض فی يوواألرض؟ قال: 

األحد، ويوم االثنین، وخلقت الجبال وشقت األنهار، وغرس فی 

م ثاء، األرض الثمار وقدر فی کل أرض قوتها يوم الثالثاء ويوم األربع

رها کولألرض: )ائتیا طوعا أو استوى إلى السماء وهی دخان فقال لها 

 ( فقضاهن سبع سماوات فی يومین وأوحى فی2قالتا أتینا طائعین )

 کل سماء أمرها فی يوم الخمیس ويوم الجمعة، وکان آخر الخلق فی

 آخر الساعات يوم الجمعة، فلما کان يوم السبت لم يکن فیه خلق

 /14 حیان ابن صحیح ، 2149 /30، علی )المستدرك

/  1 طبری تفسیر ،427 /149 (.2 صحیحین  / 4 مسلم یحصح ،489

 .(10 المختاره احاديث / 6 يینسا سنن ،302

ها آسمآن مدت چه در خدا که شد سؤال پیامبر از

: گفت پیامبرکرد؟  خلق را زمین و

دوشنب و يکشنبه در را زمین و داد قرار يکشنبه را روزها اول خدا»
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نه و کرد خلق را کوهها چهارشنبه و شنبه سه روز در و.کرد خلق ه

 هر روزی و کاشت را میوهها زمین در و شکافت را هار

 آن و کرد آسمان )آفرينش( آهنگ سپس .کرد تقدير را سرزمینی

روی از يا تسلیم روی از بیايید فرمود زمین به و آن به پس بود دود

ها آن پس آمديم تسلیم و اطاعت با گفتند دو آن .کراهت 

کا آسمانى هر در و کرد خلق روز دو در آسمان هفت صورت( )به را

 آخرين ودر روزهای پنج شنبه و جمعه.  کرد وحى را آن ر

 در ديگر شد شنبه روز چون و بود جمعه روز آخر ساعات در لقخ

 .«نبود خلقی آن

د هفته از خاصی روزهای به فوق موارد خلقت انتساب در گرچه

روزه را روز معنی همگی ولی دارد، وجود يیتفاوتها فوق احاديث ر

سن مخالف زمانی ی دوره به يوم تفسیر بنابراين .اندگرفته هفته ای

 .است ی ا بیهوده سخن و ت

 خلق هفته روز 6 در را جهان خدا سنت، و قرآن اساس بر پس 

سن و قرآن با فوق برداشت .است واضح کامال غلطی که است کرده

کنی می بررسی نیز را ديگر محتمل نظر دو ما ولی .است منطبق ت

معمولی روز .است آمده زمانی ی دوره سه با )روز( يوم قرآن، در .م

ها انسآن که 

.است سال هزار پنجاهيا  هزارسال که خدا نزد در روز .شناسند می

 :کنید دقت 
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فَ الْجمعةِ يومِ مِن لِلصلَاةِ نُودِی إِذَا آمنُوا الَّذِينَ أَيها ياعادی روز

 1تَعَلمونَ کُنتُم إِن لَّکُم َخیرٌ ذَلِکُم الْبیع وذَروا اللَّهِ ِذکْرِ إِلَى اسعوا

درداده ندا جمعه نماز براى چون ايد آورده ايمان که کسانى اى»

 ادخ ذکر سوى به شد 

اس بهتر شما براى اين بدانید اگر واگذاريد را ستد و داد و بشتابید

 «.ت

 2 تَعدونَ  مما سنَةٍ کََألْفِ ربك عِند يوما وإِنَّ :ساله هزار روز

م شما آنچه از است سال هزار مانند خدايت نزد در روز قطعا و» 

 «.شماريد ی

مِ کَانَ يومٍ فِی إَِلیهِ يعرُج ثُم الْأَرضِ إِلَى سماء  ال مِنَ الْأَمرَ يدبرُ

3تَعدونَ مما سنَةٍ أَلْف قْداره

 او بسوی سپس و میکند تدبیر زمین بسوی آسمان از را امور خدا»

در  رود می باال

 .شماريد می شما آنچه از است سال هزار آن مقدار که روزی 

 :ساله هزار پنجاه روز 

                                                           
 .9جمعه،  .1

 .47حج،  .2

 .5سجده،  .3
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س أَلْف خَمسِینَ   مِقْداره کَانَ يومٍ ِفی إِلَیهِ والرُّوح الْملَائِکَةُ تَعرُج

 1نَةٍ

-می باال او بسوی روح و مالئکه»

 «است. لاس هزار پنجاه آن مقدار که روزی در رود

: نتیجه

ان و حیوانات و گیاهان و رود و کوه :اتيیجز زمِین)با خلقت آغاز از

 6 ها ياآسمآن خلقت انتهای ( تا غیره و سان

    هزار 300يا  دوم( سال )نظر 6000  سنت( يا مطابق )نظر هفته روز

د می امروزه .غلطند همگی که ؟!است کشیده سوم(طول )نظرسال

عمر   سال میلیارد 5 حدود زمین فقط که انیم

 کنون تا بنگ بیگ از جهان کل عمر و . دارد میلیارد 13 دارد

 . است سال 3 حدود 9 تا 13

 پاسخ به شبهه:

ید، ای از ذهنتان بايگانی نمايتمام مطالبی که نوشته را در خانه

چند سطر زير را بخوانید تا اشتباه فاحش شبهه افکن مشخص 

 او برويد: یهاگردد ، پس از آن دوباره سراغ کج فهمی

 . خَلَقَ: آفريدن، ايجاد کردن1

                                                           
 .4معارج،  .1
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 . قَدَّرَ: مقدر کرد، اندازه گیری کرد2

 محکم و استوار ساخت. قَضَی: 3

هر سه فعل باال را به معنای افکن توجه داشته باشید که شبهه

آيات توجه ی . به ترجمهدر نظر گرفته است« خلق»فعل اول يعنی 

 بفرمايید:

جْعَلُونَ لَهُ مَیْنِ وَتَی يَوْضَ فِقُلْ أَئِنَّکُمْ لَتَکُْفرُونَ بِالَّذِی َخلَقَ الَْأرْ

ا در ر نیزم س کهشما به آن ک اي: آگوب» أَندَادًا ذَلَِك رَبُّ الْعَالَمِینَ

! او د؟یدهقرارمى ىيو براى او همانندها دیکافر هست ديآفردو روز 

 !«است انیپروردگار جهان

 یقْوَاَتهَا فِأَ هَای فِ قَدَّرَوَ هَایمِن فَوِْقَها وَبَارَكَ فِ یَرَوَاسِ هَایفِ وَجَعَلَ

ى قرار داد هاى استوارکوه نیدر زم او» نَیسَوَاء لِّلسَّائِلِ امٍيَّأَرْبَعَةِ أَ

 همه اينها ،مقدّر فرمودآن را  ىيو مواّد غذا ديو برکاتى در آن آفر

ا تقاض ازیدرست به اندازه نسر هم در چهار روز کامل سر هم آمد ، 

 !«کنندگان

طَوْعًا  ایَتِأَرِْض اِئْوَِللْ هَادُخَانٌ فَقَالَ لَ یَ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِ ثُمَّ

الى که حت، در رداخبه آسمان پ سپس» نَیطَائِعِ نَایْأَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَ

)و  ديیبه وجود آ»دستور داد:  نیدود بود؛ به آن و به زم بصورت

ما »گفتند: ها آن «(، خواه از روى اطاعت و خواه اکراه!ديریشکل گ

 «(!ميریگ)و شکل مى ميیآاز روى طاعت مى
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هَا مَاء أَمْرَلِّ سَکُ یفِوَأَوْحَى  نِیْوْمَيَ یسَبَْع سَمَاوَاتٍ فِ فَقَضَاهُنَّ

 پس» مِیالَْعلِ زِ يالْعَزِ رُيتَقْدِ  لِكََوحِفْظًا ذَ حَیبِمَصَابِ ایَالسَّمَاء الدُّنْ  نَّايَّوَزَ

ام )محکم و استوار کرد، به انج کردرا در دو روز هفت آسمان ها آن

ان [ آن را وحى کرد، و آسمو در هر آسمانى کار ]مربوط به رسانید(

[. اين تدبیر ها آذين کرديم و حفاظت ]نموديمتر را به چراغنزديك

 .«آن نیرومند داناست

 توجه داشته باشید:

زمین در  خلقکند )آيه اول: به خلقت زمین در دو روز اشاره می

 دو روز(

برکات زمین )اقوات برای و های دوم: به قرار دادن کوهآيه

 اينها در چهار مقّدر کردنو  قرار دادنکند )جانوران( اشاره می

 روز(

کند ها اشاره میبندی آسمآن(: به دسته12ی سوم )آيه در آيه

 در دو روز( دسته بندی)

 * برای درك بیشتر موضوع به اين مثال توجه بفرمايید:

در  سه روزرود، به دانشگاه می دو روزيکی از دانشجويان 

هم به  سه روزگردد، به شهرستان بر می دو روزماند، خوابگاه می

 رود.مسافرت می
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2+3+2+3=10 

در دانشگاه بودم ولی در  دو روزروزی به مادرش گفته بود من 

در دانشگاه بوده است لذا  ده روزشود که او اينجا مشخص می

 داند.گیريم او فردی است که حساب و کتاب را نمینتیجه می

 آيا اين قضاوت درست است؟

ت هايی که رفته نگاهی بندازيم؟ آيا درست اسآيا نبايد به مکان

موجود در جمالت را جمع  فقط اعدادبدون توجه به مکان و شرايط 

 کنیم؟

همین کار را کرده است و  افکن دقیقامتاسفانه جناب شبهه

 کاری را خورده اند.جوانان نازنین ما فريب اين دغل

حال برويد يکبار ديگر شرح و بیان و داستان سرايی شبهه 

 او شويد. یهاافکن را بخوانید تا متوجه نیرنگ

همچنین در اثر حرکت وضعی زمین روزها و شبها ايجاد 

زمینی وجود داشته ديگر شود، زمانی که هنوز نه خورشید و نه می

 تواند داشته باشد!غیر از دوره چه معنايی می« روز»تلفظ 

 12افکن که اصرار دارد منظور آيات همان روز در عجبم از شبهه

 کند:ساعته است، برای اثبات مدعای خود دو دلیل ذکر می

 چرا خودش دوره را بکار نبرده؟ اوال
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 پاسخ:

تواند برساند و برای هم می زمانی که مفهوم خود را اين گونه

 باشد، چرا دوره را بکار ببرد؟ اين قرآن برایمردم ملموس تر می

انسانهای بی سواد و کم سواد هم کتاب هدايت است و مطالب 

 هم مسائل را درك کنند. ها آن ای بیان شده کهبگونه

یه ثانیا حديثی از پیامبر ذکر کرده که رسول اکرم )صلی اهلل عل

فرموده شنبه روزها و يکشنبه و دوشنبه زمین و... الی و سلم( 

 آخر. 

 پاسخ:

زمانی که هنوز زمینی نبوده ديگر چه گردشی و چه هفته ای؟  

تواند آيا غیر از اين است که شنبه از يك لیست هفت گزينه ای می

فرمايد دوم و... باشد! وقتی میی اول ، يکشنبه گزينهی گزينه

ه. عزيزان اين تشبیه است. حضرت محمد جمعه يعنی آخرين مرحل

م )صلی اهلل علیه و سلم( برای درك مردم اين تشبیه زيبا را انجا

 داده است.

ولی همانگونه که در بحث ستارگان ذکر کردم انگار نويسنده  

هر سال ادبیات را با تبصره و تك ماده قبول شده و از ابجديات و 

يان نقدهايش برای بديهیات علم ادبیات بی خبر است، در جر

 ی تشبیه هیچ ارزش و احترام و موجوديتی قائل نشده است.آرايه
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ز حتی در خود قرآن روز با مفاهیم ديگری وجود دارد )غیر از رو

حمد ی ساعته( مثال همیشه در نماز موقع قرائت سوره 12

ی گويیم: مالك يوم الدين )صاحب روز جزا( آيا روز جزا يك بازهمی

چرخد؟ يا منظورش مدت ست که زمین به دور خود میساعتی ا 12

زمان خاص ديگری است؟ معلوم است که هدف زمان ديگری است 

 باشد.و شبهه افکن در اشتباه می

سرايی پرداخته و جدول ضرب را در ادامه بازهم به داستان

 تمرين نموده است.

ی حج به معنای بیان صبر پروردگار است تا آن هزار سال سوره 

رد، ها آن را درك کنند وگرنه زمان که نزد خداوند معنايی ندانسآنا

ی سجده هم بحث تدبیر الهی است و بیان کثرت وگرنه باز در سوره

افکن به گويم زمان نرد خداوند مفهومی ندارد. ولی شبهههم می

میل خود شروع کرده به اکتشافات و مبحث کثرت آنجا را به 

 باشد.مال نادرست میخلقت و... ربط داده که کا

ها بعد از زمین خلق شده ناآسم: ی بیست و یکمشبهه

 ؟اند:
 

ها بعد از زمین می گويد آسمآن 9 12-ی فصلت در آيات سوره

 : نیدکاند: دوباره به آيات دقت خلق شده
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قُلْ أَئِنَّکُم لَتَکْفُرُوَن بِالَّذِی خَلََق اْلأَرض فِی يومیِن وتَجعلُونَ 

وجعلَ فِیها رواِسیمِن فَوِقها وبارك  9لَهأَندادا ذَِلك رب الْعالَمِیَن 

ثُم استَوى  10فِیها وقَدر فِیها أَقْواتَها فِی أَربعةِ أَيامٍ سواء لِّلسائِلِینَ 

إِلَى السماء وهِی دخَانٌ فَقَاَل لَها وِللْأَرضِ اِْئتِیا طَوعا أَو َکرْها قَالَتَا 

فَقَضَاهَنّ سبع سماواتٍ فِی يومیِن وأَوحى فِی کُِلّ  11أَتَینَا طَائِعِینَ

سماء أَمرَها وزينَّا السماء الدنْیا بِم صابِیح وحِفْظًا ذَلِك تَقِْديرُ الْعزِيزِ 

 1الْعلِیمِ

 وزربگو آيا اين شمايید که واقعا به آن کسى که زمین را در دو »

ید اين است دهیورزيد و براى او همتايانى قرار میآفريد کفر م

ر ( و از باالی زمین کوهها نهاد و در آن خی9جهانیان ) پروردگار

ی خوراکى آن را در چهار روز مقدر کرد باندازه پديد آورد و مواد

سپس آهنگ ]آفرينش[ آسمان کرد و آن ( 10خواهان )نیاز روزی

روی  فرمود بیايید از روی تسلیم يا از دود بود پس به آن و به زمین

را ها آن ( پس11تسلیم آمديم ) آن دو گفتند با اطاعت و کراهت.

کرد و در هر آسمانى کار  ]به صورت[ هفت آسمان در دو روز خلق

کرديم و حفظ  آن را وحى کرد و آسمان دنیا را به چراغها آذين

 («.12کرديم اين است تقدير آن نیرومند دانا )

 :ی زير نیز آمده استهمین مطلب در آيه

                                                           
 .12الی9فصلت،  .1
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هوالَّذِی خََلقَ لَکُم ما فِی اأَلرضِ جمِیعاً ثُم استَوى إِلَى السماء 

اوست آن کسى که » 1 سبع سماواتٍ وهوبُِکلِّ شَیٍء عِلیم فَسواهنَّ 

سپس به آسمان  آنچه در زمین است همه را براى شما آفريد

 «.داناست  پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزى

خلقت زمین قبل از آسمان در تورات کتاب خلقت ی ايده 

 .شده و باحتمال قوی محمد نیز آنرا از تورات گرفته است مطرح

 ی النازعاتسوره 27- 33درست بر عکس آيات قبل، در آيات 

 :اند. دقت کنیدها قبل از زمین خلق شدهگفته شده که آسمآن

 ؟!آسمان قبل از زمین خلق شده است

أَأَنتُم أَشَد خَلْقًا أَمِ السماء بنَاها * رَفع سمکَها النازعات: 

فَسواها * وأَغْطَش لَی لَها وأَخْرَج ضُحاها * ولْأَرض بعد ذَِلك دحاها 

* أَخْرَج ِمنْها ماءها ومرْعاها * والْجِباَل أَرساها * مَتاعا لَّکُم 

]خدا[ يا آسمانى که  آيا آفرينش شما دشوارتر است» 2ولِأَنْعامِکُم

و  *سقفش را برافراشت و آن را درست کرد  *است  آن را ساخته

و پس از آن زمین را  *روزش را روشن گردانید  شبش را تیره و

و کوهها را  *چراگاهش را از آن بیرون آورد  آبش و *پهن کرد 

 «.متاعی براى شما و دامهايتان*  پابرجا )استوار( گردانید

                                                           
 .29بقره،  .1

 .33الی27نازعات،  .2
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د که زمین و ارزاق و کوهها در آيات سوره ی فصلت گفته ش

از آسمان خلق شده و اينجا می گويد زمین و ارزاق )آب و  قبل

 آيا امکان کوهها بعد از خلقت آسمان بوجود آمده اند. چراگاه( و

ز اواضح کار خدا باشد؟ زمانی بگويد زمین را قبل  دارد اين تناقض

يم. بگويد آسمان را قبل از زمین خلق کرد آسمان و زمانی ديگر

نه خدا. انسان است که با گذشت  خیر! قرآن ساخته ی محمد است

جالب  .فراموش کند نه خدا ی قبلی اش راهازمان ممکن است گفته

از  است که هر دو سری آيات در اشتباهند چون نه آسمان قبل

زمین و نه زمین قبل از آسمان بوجود آمده است. چنانچه 

در حال تولد، همراه و در  علمی نشان داده است سیارات مشاهدات

ها بوجود می آيند . پس از بیگ بنگ سیر ايجاد دامن کهکشآن

شده است. هم قبل و هم همزمان و هم  شروعهاو سیارههاستاره

 وسیارات فراوانی شکل گرفته اند  وهابعد از پیدايش زمین، ستاره

ها آن زاز زمین يا قبل ا ها پسمی گیرند. بنابراين، خلقت آسمآن

 غلط فاحشی است که در اين آيات آمده است

 پاسخ به شبهه:

 ی آيات!  توجه بفرمايید:باز هم اشتباه در ترجمه
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پرداختن به کاری جهت متعادل »به معنای « استوی»ی واژه  

« خلق کردن»باشد، ولی نويسنده آن را به معنای می« کردن

 ترجمه کرده است ؛ مالحظه بفرمايید:

 زی: آن چءُیالش -[: راست و استوار شد،یاْستِوَاءً ]سو اسْتَوَى

 .معتدل شد

پس  را عدل و مساوى کردم زیآن چ«: فَاسْتَوى ءَ یالش تُ يْسَوَّ»

 معتدل شد.

 69متن، ص:  ،یفارس-یعرب یفرهنگ أبجد

 ی مورد نظر توجه بفرمايید:حال به آيات شريفه

َخلَقَ الَْأرْضَ فِی يَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ  قُلْ أَئِنَّکُمْ لَتَکُْفرُونَ بِالَّذِی

را در  نیشما به آن کس که زم ايبگو: آ» 1 أَندَادًا ذَِلكَ رَبُّ الْعَالَِمینَ

! او د؟یدهمى قرار ىيو براى او همانندها دیکافر هست ديدو روز آفر

 !«است انیپروردگار جهان

طَوْعًا  ایَدُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَِللْأَرِْض اِئْتِ یَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِ

سپس به آسمان پرداخت، در حالى » 2نَیطَائِعِ نَایْأَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَ

)و  ديیبه وجود آ»دستور داد:  نیکه بصورت دود بود؛ به آن و به زم

                                                           
 .9فصلت،  .1

 .11فصلت،  .2
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ما »گفتند: ها آن «(، خواه از روى اطاعت و خواه اکراه!ديریشکل گ

 «(!ميریگ)و شکل مى ميیآروى طاعت مى از

اين بار خداوند به « خلق شد»فرمايد زمین قرآن صراحتا می

آسمان پرداخت، مشخص است که آسمان قبال خلق « مرتب کردن»

توان آن را شده است وگرنه چیزی که وجود نداشته باشد چطور می

 مرتب نمود!

و زمین هم به شوند ها تشکیل میداند که آسمآنو هر کسی می

عنوان يك کره در جريان فعل و انفعاالت کیهانی ايجاد شده است 

فرمايد زمین را خلق کردم اين بار به مرتب کردن و خداوند می

 ها )که پیشتر خلق شده اند( پرداختیم.آسمآن

 پرسیم:افکنان میحال از ناباوران و شبهه

ن باشد، زمی خلقآسمان، پیش از  آفرينشچه اشکالی دارد که 

، پس از (مرتب کردن آن) آن به هفت آسمان استوار ساختناما 

 !خلقت زمین صورت گرفته باشد؟
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 چه به پیدایش ابتدای در : آسماندومی بیست و شبهه

 بود؟ صورت
ثُم استَوى إِلَى السماء وهِی دخَانٌ فَقَالَ لَها وِللْأَرِض اِئْتِیا طَوعا 

 1( فَقَضَاهنَّ سبع سماواتٍ فِی يومین11ِطَائِعِینَ )أَو کَرْها قَالَتَا أَتَینَا 

سپس )خدا( آهنگ آسمان کرد و آن دود بود پس به آن و به »

د با فرمود بیايید از روی تسلیم يا از روی کراهت. آن دو گفتن زمین

را ]به صورت[ هفت آسمان ها آن ( پس11تسلیم ) آمديم  اطاعت و

 «.کرد در دو روز خلق

  

ها قبل از تشکیل شدن، دخان گفته که آسمآن 11ی در آيه

بوده اند. اين غلطی آشکار است. چون بر اساس آخرين  يعنی دود

تشکیل جهان از بیگ بنگ شروع شده است. يعنی  تئوری فیزيك

يا  ی فوق متراکم از انرژی بوده و هیچ اتم جهان در ابتدا يك توده

ی انرژی بحالت تودهاست. اين  ملکولی هنوز بوجود نیامده بوده

ها ای آغاز به گسترش کرده است و هنوز هم کهکشآنانفجار گونه

 .در حال دور شدن از يکديگرند

صورتیکه دود مخلوطی از گازهای منواکسید کربن، دی  در

ملکولهای آلی مرکب از کربن و ملکولهای ديگر  اکسید کربن و

                                                           
 .12و11فصلت،  .1
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نفت و  تشکیل گیاهان و موادآلی چون است. دود تنها پس از

در کمتر از يك میلیارد سال  پذير است که فقطسوختن آنان امکان

میلیارد سال پس  3 گذشته ی زمین موجود بوده اند. يعنی حدود

ی منظومه میلیارد سال پس از پیدايش 5از بیگ بنگ و بیش از 

توان گفت اما اين ايده از کجا آمده است؟ با قطعیت نمی .شمسی

ی پیدايش جهان هزاران سال قبل از محمد، ايدهدانیم که از  اما می

در تمدنهای مختلف مثال در  (chaos) ی بی شکلاولیه یاز يك ماده

در چین باستان و تمدنهای باستانی  مصر باستان در يونان باستان

و ارسطو حدود هزار سال قبل از محمد آنرا  ديگر مطرح بوده است.

ی ی مادهده است. در ايدهنامی (Prima Materia)  ی اولیهماده

ای معقول است. اما وايده شکل، تا حدی حقیقت وجودی بیاولیه

خراب کرده است و  محمد در انتقال اين ايده به قرآن، اين ايده را

البته اين يك  .ی بی شکل، دود بکار برده استی اولیهبجای ماده

 .خطای انسانی است و قطعا از خدا نیست

 پاسخ به شبهه:

 ی دلخواه خود را به قرآن نسبت داده است!باز هم نتیجه

 صحیح نگاه بفرمايید:ی ی شريفه با ترجمهبه آيه

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهَِی دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَِللْأَرِْض اِئْتِیَا طَوْعًا 

به آسمان پرداخت، در حالى که  سپس» أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ
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)و  ديیبه وجود آ»دستور داد:  نیبصورت دود بود؛ به آن و به زم

ما »گفتند: ها آن «(، خواه از روى اطاعت و خواه اکراه!ديریشکل گ

 «(!ميریگ)و شکل مى ميیآاز روى طاعت مى

بعد ی شريفه از مراحل مشخص است که قرآن کريم در اين آيه

گويد، به آيات سخن می گ )يا ساخته شدن جهان(از انفجار بزر

قبل و بعدش توجه بفرمايید، واضح است که زمین خلق شده و 

پردازد )آسمانی که اکنون خداوند متعال به مرتب کردن آسمان می

به شکل دود است، قبل از مرتب کردن و خداوند آن را مرتب و 

به « استوی»سازد( در مطالب گذشته توضیح داديم که استوار می

 گويند.نوعی پرداختن جهت متعادل کردن می

مربوط به بعد از « دخان»* لذا همین که مشخص شد حالت 

شوند چون ی ادعاهای شبهه افکن رد میپیدايش جهان است، همه

ی او مطالبش را بر اين فرض استوار کرده که دخانِ اشاره شده

 ت!!!ی قبل از بیگ بنگ )آغاز جهان( اسقرآن، مرحله

شود ی شريفه مطرح میاما جالب است موضوعی که در اين آيه

 در تئوری بیگ بنگ هم وجود دارد:

شود و پس می سرد کافی اندازه به گیتی اولیه، انبساط از پس»

ساده، بوجود  اتمهای بعدها و ريزاتمی ذرات پیدايش امکان از آن

 بر اثر اولیه عناصر از پیکرغول ابرهای پیوستن هم به. آيدمی
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منبع: « ها شد.کهکشآن و ستارگان پیدايش باعث گرانش، نیروی

 ويکی پديا

گويد ابرهای غول علم نجوم می یهاکنیم که يافتهمشاهده می

)اين همه فضای هاپیکر وجود داشتند و سپس ستارگان و کهکشان

 بوجود آمدند! ها آن بیکران( از

ها دود بود سپس خداوند آسمآنگويد ابتدا مگر قرآن هم نمی

 ی آسمان را تشکیل داد؟!آن را استوار ساخت و هفت طبقه

ممکن است مخالفان بگويند دخان به معنای دود است نه 

ی گازها و گويیم دود هم به مجموعهابرهای گازی، که در پاسخ می

ال س 1400شود، ما نبايد انتظار داشته باشیم در ذرات ريز گفته می

 رآن کريم از اصطالحات تخصصی نجوم نام برده باشد.پیش ق

، که «سحابی»* اصطالحی در نجوم وجود دارد تحت عنوان 

 تعريف آن چنین است:

 ای،ستارهمیان فضاهای در پالسما و گاز غبار، از عظیمی ابر به»

 تولد محل هاسحابی. شودمی گفته وارهمیغ يا اَبری يا سَحابی

 «هستند. هاستاره

تواند آيد دخان میپس، اهلل اعلم آنچه از قرائن به دست می

هايی باشد که در نهايت منجر به پیدايش منظور همان سحابی
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های فضای بیکران و پیچیدگیهاستارگان و در نهايت کهکشان

 شده اند.

های لذا اين آيات نه تنها با علم منافات ندارند بلکه واقعیت

افکن در ادامه طبق اند. شبههای دادهبسیار بزرگی را در خود ج

معمول سراغ علم يونانیان و... رفته است، بعد از رد شدن 

ادعاهايش دلیلی ندارد سراغ نقد نتايج منتج بدست آمده از 

 ادعاهای غلطش برويم.

م ه زمین و آسمان در ابتدا به: سومی بیست و شبهه

 متصل بودند
 السماواتِ واْلأَرض کَانَتَا رتْقًا أَولَم يرَ الَّذِينَ کَفَرُوا أَنَّ

ها و آيا کسانى که کفر ورزيدند ندانستند که آسمآن» 1فَفَتَقْنَاهما

 («.30پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم ) زمین به هم

رتق بمعنی دوختن دو چیز بهم و منضم کردن دو چیز بهم 

ا يآسمان در کنارهم و بنابراين مفهوم آيه اينست که زمین و  .است

ی را از هم جدا کرد. آيهها آن بودند و سپس خدا بهم چسبیده

 :کند عبارتست ازواضحتر می ديگری که معنی رتق را

                                                           
 .30انبیاء  .1
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 1يوم نَطْوِی السماء کَطَی السجِلِّ لِْلکُتُِب َکما بدأْنَا أَولَ َخْلقٍ نُِّعیده

 هانوشتهروزى )قیامت( که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه »

پیچیم همان گونه که بار نخست آفرينش را آغاز کرديم یدر م

 . «گردانیمیبازم دوباره آن را

ها را چون طومار گويد در قیامت ما آسمآندر اين آيه هم می

 مثل همانگونه که در ابتدا آغاز کرديم پیچیمای در هم می نوشته

ر آغاز ايجاد را دها نیز چنین بودند. ايجاد آسمآن يعنی در آغاز

 (30ی قبلی )انبیاءآيه

مطرح کرد که آسمان و زمین بصورت رتق بودند. از مثال در 

توان فهمید که معنی رتق قرار کطی السجل( بخوبی می) ی دومآيه

آسمانهای هفتگانه بر روی هم و بر روی زمین  هایگرفتن اليه

ود ها و زمین بهم در اوائل بوجاست. چسبیده بودن آسمآن

است که تا چند  ایآمدنشان، يك ايده ی بسیار قديمی افسانه

ر د يیبودا در هزارسال قبل از محمد قدمت دارد. اين ايده در هندو

 و در مصر باستان در بابل های چینیدر افسانه يیسم بودايیتائو

آمده است. و باحتمال قوی محمد اين ايده را از تورات  نهايتا 

  .گرفته است

                                                           
 .104انبیاء،  .1
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5 Hans-Gebhard Bethge, Bentley Layton, Societas Coptica 

Hierosolymitana ,Trans. “On the Origin of the World.” The Nag 

Hammadi Library in English .New York: HarperCollins, 1990 

6 Genesis 1:1–2:3 

 

 معنای ديگری که از آيه فوق قابل برداشت است و توسط بعض

ها بصورت يکپارچه بودند و صحابه مطرح شده اينست که آسمآن

 ت آسمان ايجاد کرديکپارچه بودند و خدا از آسمان هف زمینها هم

زمین ايجاد کرد نه اينکه آسمان و زمین بهم  و از زمین هفت

قرآن در آيه ی ديگری اتساع يا گسترش  .چسبیده باشند

 :ها را بیان می کندآسمآن

و آسمان را به دست » 1والسماء بنَینَاها بِأَيدٍ وإِنَّا لَموسِعونَ

 «.قادريم(يا )گمان ما گسترش دهنده ايمیخود ساختیم و ب

 درمورد معنی لغت موسعون در تفاسیر و کتب حديث سه نظر

ها و زمین مطرح شده است: اول بمعنی وسعت دادن که بین آسمآن

ی سعه گرفته شده باشد. دوم بمعنی داديم که از ريشه را وسعت

ی وسع گرفته شده باشد. و سوم هستیم( که از ريشه قادرون )توانا

ل باران از آسمان )التسهیل لعلوم التنزيل ارسا وسعت دادن رزق با

(. معقولترين 1837/ 4 بخاری ،195/28، التفسیر الکبیر 4 70/

وسعت دادن بین  معنی که در هماهنگی با دو آيه ی قبل است

                                                           
 .47ذاريات،  .1
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که خدا  انبیاء 104ی زمین و آسمان است يعنی همان مفهوم آيه

دوباره  گسترش )وسعت دادن( و. آسمان و زمین را از هم دور کرد

ای بسیار قديمی ايده يیو بودا منقبض يا جمع کردن جهان نیز

مطرح بوده است. جالب است که بعضی از  است که مثال در هندو

معجزه اند چون بیگ  تراشان ادعا کرده اند که اين آياتمعجزه

 بنگ را مطرح کرده اند. 

ها در ابتدا دود بودند و آسمآن بدين نحو که قرآن گفته که

 و زمین يکی بودند و ظور از دود گاز است. همچنین گفته آسمانمن

 گسترش است.  از هم جدا شدند و همچنین گفته که جهان در حال

کرده  و اينها نشان می دهد که قرآن تئوری بیگ بنگ را مطرح

است پس معجزه است. اما چنین نیست و اين آيات همگی غلطند 

 ند: گرفته ا نشأتی پیشین هااز افسانه و

تئوری بیگ بنگ جهان از  اوال: همانطور که قبال گفتیم مطابق

 و انرژی متراکم انرژی متراکم شروع شده نه از دود يا گاز، دود

گذشته بوجود  کجا. دود واقعی تنها در کمتر از يك میلیارد سال

  میلیارد سال پس از تولد جهان 13آمده يعنی حدود 

هم از انرژی خالص دوم: مطابق تئوری بیگ بنگ، زمین 

که در قرآن تنها آسمان از دود گرفته است در صورتی سرچشمه

 .سرچشمه گرفته است



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

252 

 

 10و  9سوم: چنانچه در صفحات قبل ديديد در آيات فصلت  

مطرح شده که خدا اول زمین را خلق کرده سپس آسمان را، که 

ها با مخالف تئوری و شواهد بیگ بنگ است. زمین و آسمآن اينهم

  .اندبنگ شروع به پیدايش و تحول کرده از بیگ هم

هم مخالف فیزيك و  اند و اينها مطبقچهارم: در قرآن آسمآن

 .بنگ است بیگ

ها بصورت صفحات يکپارچه و سقف پنجم: در قرآن آسمآن 

که از نظر فیزيکی و تئوری بیگ بنگ چنین چیزی وجود  مانندند

  .خارجی ندارد

ی جهان يك مطرح شده که همهششم: در تئوری بیگ بنگ 

ی عظیم انرژی بوده ولی قرآن گفته که آسمان و زمین بهم توده

بهم دوخته می شوند و مطابق  اند مثل دو پارچه کهچسبیبده بوده

هايش رويهم قرار می طومار نوشته که اليه مثال خود قرآن مثل

  .بنگ است گیرند که اينهم مخالف بیگ

 ن بمعنی قرآنی اينست که آسمانهایهفتم: الزمه ی وسعت داد

اين امر اينست که  یهفتگانه از هم و از زمین دور شوند. و الزمه

فاصله ی خورشید و ماه که هر کدام در يك آسمان هستند از  مثال

بنگ است. چون  يابد که اينهم مخالف بیگ زمین افزايش
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نه اجزای يك منظومه چون  ها از هم دور می شوندکهکشآن

 . ی شمسیمنظومه

هشتم: مفهوم گسترش جهان به مفهوم امروزين با حديث 

 :که قبال هم مطرح کرديم در تضاد است صحیحی

 سولهقال )الرسول( أتدرون کم بین السماء واألرض فقلنا ااهلل ور

أعلم قال بینهما مسیرة خمس مائة سنة ومن کل سماء إلى السماء 

ثف کل سماء مسیرة خمس التی تلیها مسیرة خمس مائة سنة وک

منابع متعدد با اندك تفاوتی در عدد  )اين حديث در مائة سنة

المستدرك علی  :از جمله (ها آمده استسال بین آسمآن

 سنن ابن ماجه) ،4/ 231، سنن ابی داوود 2/ 316صحیحین 

 (.1/ 69المختاره احاديث ،)  (8/375

 بین آسمان و پیامبر گفت )به يارانش( آيا می دانید فاصله ی»

ها آن ترند. گفت بینزمین چقدر است؟ گفتیم خدا و رسولش آگاه

سال است. و از هر آسمان به آسمان بعدی )فوقانی: سنن  500مسیر

سال است و ضخامت )کثف( هر آسمان هم  500مسیر ( ابی داوود

 «.است سال 500مسیر 

و  سال 500 هم با ها راآسمآن یفاصله محمد حديث اين در

 مفهوم با ولی .است دانسته سال 500 نیز را آسمان هر ضخامت

 بعبارت .است افزايش حال در دائماهافاصله گسترش امروزين،
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 که نهم: بفرض .ندارد قبول را تراشانمعجزه محمد نظر خود ديگر

 چنانچه نظر کنیم، صرف فوق تفسیری و علمی ايرادات یهمه از

 از يك جهان شروع ی ايده هم کرديم، مطرح قبل صفحات در

 خراب آنرا قرآن به انتقال در محمد )که شکل بی یاولیه یماده

و  زمین بودن چسبیده یايده هم و کرده( مطرح را دود کرده و

 هزار سه از بیش از خدا، توسط هم از آنان جدا شدن و بهم آسمان

 که نیستند جديدی یهاايده و مطرح بوده محمد از قبل سال

 .باشند معجزه

 پاسخ به شبهه:

کنیم، به بی سوادی نويسنده و هرچه شبهات بیشتری نقد می

 بريم.شايد هم تلبیس گری او بیشتر پی می

ای شروع به اينکه کائنات به هم چسپیده بوده اند و از نقطه

گسترش کرده اند آيا امر غلطی است! در مطالب گذشته با چه آب 

همان تئوری مهبانگ سخن و تابی در مورد انفجار بزرگ يا 

 هايی از آن در قرآن وجود دارد منکرگفت! ولی اکنون که نشانهمی

و هاگويد اين نکته )چسپیده بودن آسمانشود و میهمه چیز می

 وها و تورات و... ذکر شده است زمین( در مطالب هندوها و بودايی

است ی قرآن اهمیتی ندارد! اين کارش بسیار مشکوك اصال اشاره

 کنیم.لذا چند مورد از اسناد معرفی شده اش را بررسی می
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قبل از هر چیز  بخاطر سند ايشان رفتم کتاب تورات، قسمت 

ها گفته پیدايش ، باب اول و دوم )که در مورد آفرينش آسمآن

است( را بطور کامل مطالعه نمودم، اصال همچین مطلبی در آن 

 وجود ندارد.

عرفی کرده درمورد خلقت اتفاقا آدرسی که ايشان م

در هفت روز است نه پیوسته بودن آسمان و زمین و جدا هاآسمان

 از يکديگر...ها آن شدن

های طوالنی بودا مراجعه کردم، دقیقا پس از آن به کتاب گفتمان

 The Long Discourses of the)ای که او اشاره کرده است به صفحه

Buddha, p. 407) همچین مطلبی وجود ندارد اصال 407ی در صفحه 

توانید کتاب را از لینك زير دانلود بفرمايید و خود آن را بررسی می

 نمايید:

http://lirs.ru/lib/sutra/Long_Discourses_of_the_Buddha(Digh

a_Nikaya).Walshe.pdf 

های چینی معرفی پس از آن سراغ منبعی رفتم که برای اسطوره

خاصی يافت نشد، برای آن کتاب  کرده است در آنجا هم مطلب

صفحه  20توانستم فقط پی دی افی را پیدا کنم که کامل نیست و 

 باشد اين لینك دانلود پی دی اف:می

._p2_of_2http://chinmyth.angelfire.com/bodde__derk._part_

_.pdf21.__408-390p. 

http://chinmyth.angelfire.com/bodde__derk._part_2_of_2._pp.390-408.__21_.pdf
http://chinmyth.angelfire.com/bodde__derk._part_2_of_2._pp.390-408.__21_.pdf
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در اين پی دی اف هم تا جايی که بررسی کردم هیچ مطلبی در 

 اين مورد پیدا نکردم!

های چینی اما مشخص است که منظورش چیست در اسطوره

پانگو است.  آفرينش همچین مطلبی وجود دارد که نامش اسطوره

پانگو اشاره ی تفاقا نويسنده در شبهات ديگر زياد به اين اسطوره)ا

 کرده است(

ی )خودتان در اينترنت جستجو کنید، بنويسید اسطوره

ا گويد دنیا مانند يك تخم مرغ بود، خدآفرينش پانگو( در آنجا می

هم در اين تخم مرغ بود! سپس از تخم بیرون آمد! و تخم شکست. 

مرغ  به زمین تبديل شدند و تخمسخت  یهابعد قسمت

نرم و محتويات تخم مرغ آسمان را تشکیل دادند،  یهاقسمت

میرد! و هر قسمت بدنش تبديل سال می 18000سپس خدا بعد از 

 به هايشچشم ابر؛ و باد به گردد، نَفَسَشبه چیزی در طبیعت می

 رودها؛ و درياها به خونش ها ؛ستاره به گیسوانش ماه؛ و خورشید

 به هايشدندان ها واستخوآن تُندر؛ به صدايش باران؛ به عرقش

 شود. تبديل می معادن و هاصخره

ولی عزيزان خود قاضی باشید آيا واقعا مطلبی که در قرآن 

 مجید ذکر شده با اين مطالب همخوانی دارد؟!
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 فرمايد:ی مبارکه انبیاء میسوره 30خداوند در آيه 

 ما ها و زمین به هم پیوسته بودند ود که آسمآنآيا کافران نديدن

 ای را از آب قراررا از يکديگر باز کرديم؟ و هر چیز زندهها آن

 !آورندداديم، آيا ايمان نمی

ين ای پانگو به آيه نگاه کنیم بايد آيه دانید اگر طبق افسانهمی

 بود:چنین می

ی سفیدهزمین )قسمت سخت تخم مرغ( دور آسمان )زرده و 

تخم مرغ( را احاطه کرده بود و بعد تخم مرغ شکست و زمین و 

 آسمان از هم فاصله گرفتند.

اصال در افسانه پانگو زمین و آسمان به هم پیوسته نیستند 

 باشند ولی همجوارند.بلکه کامال از هم جدا می

*دوستان بنا نبود پاسخ انقدر طوالنی شود، ولی حال که بحث 

سخ رود سواالت زير را پاده از ناباوران انتظار میمورد نظر باز ش

 دهند:

گويید مطالب علمی قرآن کپی شده از منابع شما که می

 ها است،يونانیان و مصريان و چینی
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آوريد که شخصی اين مطالب را به . چرا سندی نمی1

ا پیامبر)صلی اهلل علیه و سلم( ياد داده باشد؟! پس شما فقط ادع

 کنید!می

ر فرض شما را بپذيريم، چرا وقتی رسول اکرم)صلی اهلل . اگ2

را کپی کرده خرافاتش را حذف کرده و ها آن علیه و سلم( مطالب

سواد اين قدرت فقط واقعیات را بیان کرده است؟ يك فرد بی

 تفکیك را از کجا بدست آورده بود؟

گويند های بی محتوای ناباوران را بارها شنیده ام، مثال میپاسخ

 و در کودکی با يك راهبه ديدار کرده است!ا

 گويیم :در پاسخ می

م! در کودکی! کامال اتفاقی! يك ديدار کوتاه! و کسب اين همه عل

 آيا اين پاسخ منطقی است؟!!

های عجیب ديگر که به موضوع اين نوشتار مربوط و پاسخ

 کنیم.نیستند؛ لذا بحث را اينجا تمام می

 ی بررسی شبهه:ادامه

آيا »فرمايد ی مورد نظر می*درمورد اينکه خداوند در آيه

ممکن است مخالفی بگويد آن زمان کسی زنده « کافران نديدند!

 نبوده چطور آن را ببیند؟ چرا قرآن همچین چیزی گفته است؟
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گويیم، اين جمله خبری است نه پرسشی و اين در پاسخ می

انکه در روزمره ، چن«روئیت کردن»است نه « تامل»ديدن هم جهت 

آيد مثال  به دوستمان به کرات همچین مواردی برايمان پیش می

گويیم، ببین! منظورم اين نبود.. ببین، من همراهت نمیام.. می

ببینید کالم ما واضح بود و... مشخص است که در اين موارد ما 

خواهیم تامل دهیم بلکه از طرف مقابل میچیزی را نشان نمی

 نمايد.

ی کرام )رضی اهلل فکن در قسمتی برداشت صحابها*شبهه

ن عنهم( را مطرح کرده، که اگر آن را هم در نظر بگیريم شبهه افک

به مقصود خود نخواهد رسید، چون صرفا يك برداشت است و 

تواند دارای اشکال هم باشد، خصوصا در قسمت جدا کردن می

 به زمین درهفت زمین، اگر هفت زمین را به معنای کراِت ديگر مشا

 نظر بگیريم اين برداشت صدق نخواهد کرد.

ی ذاريات را مطرح کرده است سوره 47ی *در ادامه بحث آيه

 فرمايد:که خداوند )سبحانه و تعالی( می

و آسمان را با دست خود)يا قدرت خود( ساختیم و همواره آن »

 «بخشیم.را وسعت می
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های بودايی و او دو سند معرفی کرده که اين مطلب در کتاب 

هندی هم وجود داشته است و قرآن سخن زياد مهمی مطرح 

 نکرده است.

صفحه است، ايشان فقط گفته اين کتاب  353آن کتاب هندی  

ی صفحه اش را نداده است، پس مشخص است که خود نیز و شماره

ظار گونه از جايی کپی کرده است! و نبايد انتآن را نخوانده و همین

 ه ما برويم تمام کتاب را بخوانیم تا بلکه ببینیمداشته باشد ک

ی ی جزئیات بر عهدهادعای شبهه افکن صحت دارد يا خیر! ارائه

قبل هم معرفی ی فرد مدعی است. آن کتاب بودايی را در صفحه

کرده بود، بررسی کرديم و به هیچ عنوان بحث گسترش )هم( در 

 آن وجود ندارد.

 

را بررسی کردم، متوجه شدم که با وقتی نتايج تحقیقات علمی 

ويلسن و قدرت  و ی کیهانی توسط پنزياسکشف تابش زمینه

شود که آسمان در ، مشخص می« ی انبساط کیهانیفرضیه»گرفتن 

حال گسترش است. سبحان اهلل قرآن به گسترش کائنات اشاره 

ط کیهانی با انبسای کرده است؟! )در اينترنت بنويسید تابش زمینه

 ات و در اين زمینه مطالعه بفرمايید(کائن
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کند اين آيات به هیچ عنوان به بیگ بنگ و در ادامه ادعا می

 دلیل ذکر کرده که إن شاء اهلل 9انبساط کیهانی ارتباط ندارند، 

 نمايیم:را نقد میها آن یهمه

 ولی قبل از نقد آنها، بدانید که ما اشکاالت او به اين آيات

 م وکماکان به قوت خود باقی هستند.شريفه را پاسخ دادي

 از جهان بنگ بیگ مطابق تئوری گفتیم قبال که : همانطوراوال

 ممتراک انرژی و دود کجا گاز، دود يا از نه شده شروع متراکم انرژی

 بوجود سال گذشته میلیارد يك از کمتر در تنها واقعی دود .کجا

 جهان. تولد از پس سال میلیارد 13 حدود يعنی آمده

 پاسخ:

اين همان ادعای سابق است که در شبهات گذشته پاسخ 

 داديم..

 ی بعد از پیدايش جهان اشاره دارد و در علماين دود به مرحله

پیکر تحت عنوان هم موادی دود مانند، به صورت ابرهای غول

سحابی معرفی شده اند، اصال منظور از دود در قرآن خاکستر 

اين نوعی تشبیه است وقرآن کريم برخواسته از آتش نیست، بلکه 

طبق درك مخاطبان اولیه به صورت عام به ارائه مفاهیم پرداخته 

 است.
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 خالص انرژی از هم زمین بنگ، بیگ تئوری مطابق: دوم

 دود از آسمان تنها قرآن در صورتیکه در است سرچشمه گرفته

 .است گرفته سرچشمه

 پاسخ:

وار بیان کرده و  خالصهکريم مطالب را به صورت خیلی قرآن

کتاب نجوم نیست که تمام مطالب را ريز به ريز توضیح دهد، ولی 

که مطالبش با علم منافات ندارد )و هیچ ادعايی بی شك همین

برای اعجاز بودن اين آيات هم نداشته باشیم باز( بی شك معجزه 

شود... انگار مخالفان فراموش کرده اند که بودن قرآن ثابت می

 در چه عصر و چه شرايطی نزول پیدا کرده است. قرآن

 لذا به خلقت زمین اشاره کرده ولی تمام جزئیات را شرح نداده

 ی مهم عقلی، نگفتن بهو نگفته که روزی دود بود، اما طبق قاعده

 معنای ندانستن و نفی کردن نیست.

 10 و 9 فصلت آيات در ديديد قبل صفحات در : چنانچهسوم

 که را، آسمان سپس کرده خلق را زمین اول اخد که شده مطرح

 ها باوآسمآن زمین .است بنگ بیگ شواهد و تئوری اينهم مخالف

 اند.کرده تحول و پیدايش به شروع بیگ بنگ از هم

 پاسخ:
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 کامال در اشتباه هستید، ما ثابت کرديم که خداوند اول آسمان

رود آسمان میرا خلق کرده و بعد زمین را و بعد سراغ مرتب کردن 

نه خلق کردنش! )به مطالب گذشته مراجعه بفرمايید مفصال پاسخ 

داده ايم( در مطالب گذشته گفتیم که آسمان يك مفهوم عام است 

شود، لذا اول اين و شامل فضا و محل قرارگیری کرات هم می

ها ايجاد شده اند و زمین هم به مرور شکل گرفته و آفريده مکآن

 شده است.

 و فیزيك مخالف اين هم و اندها مطبقآسمآن قرآن در: چهارم

 .است بیگ بنگ

 

 پاسخ:

ی آسمان اين را هم در قسمت مربوط به چگونگی هفت طبقه

افکن پاسخ داديم، و گفتیم که علم هنوز به کمال نرسیده که شبهه

 هفت آسمان نظر قطعی بدهد.« نبودِ»بیايد در مورد 

 سقف و يکپارچه صفحات ها بصورتآسمآن قرآن : درپنجم

 وجود چیزی چنین بنگ بیگ تئوری و فیزيکی نظر از مانندند که

 .ندارد خارجی

 پاسخ:
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اين را هم در جای خود پاسخ داديم، که قطعات آسمان منظور 

و...( است نه اينکه هاهايی از آسمان )کرات و شهاب سنگقطعه

ادعاهای ی آسمان مانند يك تخته است! ظاهرا قرار است همه

 تان را دوره کنید!!!نادرست

 يك جهان ی همه که شده مطرح بنگ بیگ تئوری : درششم

 بهم زمین و آسمان که قرآن گفته ولی بوده انرژی عظیم توده ی

 مطابق و شوندمی دوخته بهم که پارچه دو مثل بوده اند چسبیبده

 می قرار روی هم هايشاليه که نوشته مثل طومار قرآن مثال خود

 .است بیگ بنگ مخالف اين هم که گیرند

 

 

 پاسخ:

طبق معمول فراموش کرديد که در علم ادبیات امری به نام 

ر تشبیه و )يا حتی استعاره( وجود دارد، قرآن میلیاردها مخاطب د

 اين مردم ،باسوادی طول تاريخ داشته و دارد و خواهد داشت؛ همه

 و اخترشناس و منجم نبوده اند و نیستند و نخواهند بود که خدای

متعال )جهت رضايت شما!( با الفاظ تخصصی مطالب را شرح نمايد. 

 لذا انتظار شما کامال غیر معقول است! 
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آسمانهای  که اينست قرآنی بمعنی دادن وسعت ی: الزمههفتم

 که اينست امر اين ی الزمه و .شوند دور زمین از و هم از هفتگانه

 از هستند آسمان يك در کدام هر که ماه و خورشید یمثال فاصله

 چون .است بنگ بیگ مخالف اين هم که زمین افزايش يابد

 چون يك منظومه اجزای شوند نهمی دور هم ها ازکهکشآن

 .شمسی ی منظومه

 پاسخ:

هر کدام در يك ببخشید شما از کجا دانستید که خورشید و ماه 

 ی آسمان هستند؟!طبقه

ی انبساط اين ادعا کامال نادرست است، طبق همان فرضیه

ی انفجار دور شده از بیگ بنگ از هستهکیهانی ذرات متالشی

در حال حرکت هستند، نه  همهگیرند و طبعا شوند و فاصله میمی

 اينکه خورشید سر جای خودش باشد و ماه از آن دور شود!

 حديث با امروزين مفهوم به جهان گسترش مفهوم: هشتم

 است: تضاد در کرديم مطرح هم قبال صحیحی که

 ورسوله اهلل فقلنا واألرض السماء بین کم أتدرون( الرسول) قال

 السماء إلى سماء کل ومن مائة سنة خمس مسیرة بینهما أعلم قال

 خمس مسیرة سماء کل وکثف سنة مائة مسیرة خمس تلیها التی

 عدد در تفاوتی اندك با متعدد در منابع حديث اين )سنة مائة
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 علی )المستدركجمله:  از است ها آمدهآسمآن بین سال

( 1/69( )سنن ابن ماجه 4/231داوود  ابی ( )سنن2/316صحیحین 

 (8/375)احادث المختاره 

 بین ی فاصله دانید می آيا يارانش( )به گفت پیامبر»...ترجمه: 

 گفت .ترندآگاه رسولش و خدا گفتیم است؟ چقدر و زمین آسمان

 بعدی آسمان به آسمان هر از و .است سال 500مسیرها آن بین

 )فوقانی(:

 مسیر هم آسمان )کثف( هر ضخامت و است سال 500 مسیر

 یفاصله محمد حديث اين داوود( در ابی سال است )سنن 500

 سال 500 نیز را آسمان هر و ضخامت سال 500 هم با ها راآسمآن

 در دائماهافاصله گسترش امروزين، مفهوم با ولی است. دانسته

 را تراشانمعجزه محمد نظر خود ديگر بعبارت است. افزايش حال

 ندارد. قبول

 

 

 پاسخ:



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

267 

 

ی آسمان پاسخ داديم که در همان قسمت مربوط به هفت طبقه

خودی اين حديث ضعیف است و طبق معمول برای حجم دادن بی

 مطالبتان فقط ادعاهايتان را تکرار کرده ايد.به 

ی خواهید به مخاطب ناآگاه برسانید که کتاب يا مقالهمثال می

فالن عظیمی در رد قرآن نوشته شده است! وقتی به نقد آن 

 پردازيم، اين وضع کتابتان!!!می

 صرف فوق تفسیری و علمی ايرادات ی همه از که بفرض: نهم

 ی ايده هم کرديم، قبل مطرح صفحات در چنانچه نظر کنیم،

 انتقال در محمد )که شکل بی ی اولیه ی ماده از يك جهان شروع

 ی ايده هم و کرده( مطرح را دود کرده و خراب آنرا قرآن به

 توسط هم از آنان جدا شدن و بهم آسمان و زمین بودن چسبیده

 یهاايده و مطرح بوده محمد از قبل سال هزار سه از بیش از خدا،

 .باشند معجزه که نیستند جديدی

 پاسخ:

خوردگان منتشر داند ادعاهای دروغینش را فريبچون می

کنند، اين مطالب را برای اين نوشته تا اگر شخصی جواب می

 در اشتباه هستند آنها آن شاگردان و مريدانش را داد و ثابت شد

 مريدان هم بالفاصله بگويند:
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از چند هزار سال قبل هم وجود اين مطالب که جديد نیستند 

 داشته اند! ديگر چه معجزه ای!

توجه بفرمايید مسلمانان عزيز!!! اوج تلبیس نويسنده را 

 کنید؟!مشاهده می

ن گويیم اوال ثابت کرديم آدر پاسخ به نويسنده و هوادارانش می

چسپیده بودن دروغ است و با بررسی چند منبع چینی و بودايی و 

 که چنین چیزی اصال وجود نداشته است.عبری مشخص شد 

ه که قرآن مطالبش با علم نوين امروز منافات نداشتهمین "ثانیا

ده ای سر بر آورباشد بیانگر من اهلل بودن آن است، زيرا از جامعه

سوادی دخترانشان را زنده به است که مردمش از فرط جهالت و بی

 کردند...گور می

ه از مطالب گذشته است، چرا آن ثالثا اگر اين مطالب برگرفت

را هم يادداشت نکرد؟ هاحضرت)صلی اهلل علیه و سلم( خرافات آن

دانسته )می گويند يك فرد بی سواد تمام علوم زمان خود را می

 است!( چرا فقط مطالب درست و علمی را ثبت نمود؟ واقعا جوابتان

 چیست؟

 گويم:در پايان فقط اين را می
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وج نیرنگ و تلبیس گری اين متخاصمان بر جوانان عزيز از ا

 حذر باشید، تنها راه ممکن مطالعه و تحقیق در مورد ادعاهايشان

 اين چنین آشکار شود.ها آن یاست، تا چهره

 آسمان: های : برجچهارمی بیست و شبهه
 

ی بزرگی را که خورشید در طول يك شناسی قديم، دايرهدر ستاره

قسمت فرضی تقسیم کرده بودند و به آنان  12سال طی میکند، به 

گانه می گفتند و هر برج را بر اساس صورت فلکی برجهای دوازده

که مسیر از آن می گذشت نامگذاری کرده بودند. اين برجها توسط 

بطلمیوس در قرن دوم میالدی نامگذاری شد. شامل: حمل )قوچ (، 

 وس، جدی، دلو ثور، جوزا اسد، سرطان، ، سنبله، میزان، عقرب، قو

حوت. طبعا مردم قديم اين برجها را واقعی می پنداشتند و محمد 

 ا راهم آنانرا واقعی پنداشته و در آيات زير گفته که خدا اين برجه

 . در آسمان قرار داده است

که بدرستی» 1ولَقَد جعلْنَا فِی السماء برُوجا وزينَّاها لِلنَّاظِرِينَ

)بروجی( قرار داديم و آسمان را برای نگاه  يیما در آسمان برجها

 .«کنندگان زينت داديم
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سوگند به آسمان که دارای » 1 والسماء َذاتِ اْلبرُوجِ

 برجهاست

اين آيه به احتمال قوی از کالم شاعر مشهور عرب جاهلی قس   

گرفته شده  "وسماء ذات أبراج"االيادی که گفته:  1. بن ساعده

آيات از يك انسان است نه از خدا، وگرنه است واضح است که اين 

دانست که اينها فرضیات غلطی هستند که بزودی برمی خدا می

 .افتند

 پاسخ به شبهه:

دانم کجای اين امر اشکال است! در آسمان برجهايی قرار نمی

ینم دارد، خب واقعا قرار دارد رفتم به فرهنگ لغت نگاه کردم تا بب

گفته  مستحکمو  مکانی بلندعام به برج به چه معناست در مفهوم 

گويند منظور برجهای فلکی شود. حال عده ای از مفسران میمی

 گويند )تفسیر نور، خرمدل(: ای هم میباشد و عدهگانه میدوازده

ی کائنات برجهای ها و ستارگان و عظمت خیرهبه کهکشآن

تحت عنوان ها آن ای از پژوهشگران هم ازگويند، عدهآسمان می

های قدرتمند در بین ستارگان ها ياد کرده اند که مانند برجسحابی

گويد قرآن ديدگاه مردم افکن میسر بر آورده اند. در کل شبهه

 قديم را بیان کرده است پس غلط است! 
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وگرنه قرآن « تفسیرها مال مردم قديم است»گويیم ما می

 که قید نمودم هم از ها. و معانی ديگریيعنی برج« بروج»فرموده 

 گويید؟ديگر چه می یهاشود، در مورد تفسیرآن استنباط می

 مشهور شاعراحتمال دارد! اين آيه از مطالب  در پايان نوشته 

ساعده االيادی اقتباس شده باشد که در  بن قس جاهلی عرب

ی مربوط به سقف همان شبهات اول اعالم کرديم )در قسمت شبهه

 فرمايد:ابن حجر در مورد ايشان می المرفوع( امام

 ساعده بن قس هایخطبه و شعر درباره که رواياتی از يك هیچ

 ..  نیستند صحیح شده نقل

وقد افرد بعض الرواة طريق حديث قس،وفیه شعره و خطبته و "

 "..هو فی )المطوالت( للطبرانی و غیرها، و طرقه کلها ضعیفة

 (414 - 413 ص 5 ج الصحابة تمییز فی االصابة)

 

 شتابان روز جستجوی در : شبپنجمی بیست و شبهه

 است
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شب روز را می پوشاند » 1غْشِی اللَّیلَ الَنّهار يطْلُبه حثِیثًا

 «.طلبدکه( شتابان او را می)درحالی

درواقع، روز وجود نور و شب عدم نور است نه چیزی که چون 

روز توسط شب غلط  چادر روز را بپوشاند. بنابراين پوشانده شدن

طلبد. است و همچنین نه شب روز را می طلبد و نه روز شب را می

بنابراين در اين آيه دو غلط واضح وجود دارد. علت آنست که 

دانسته و به آن کارهای خاصی را محمد شب را يك امر وجودی می

نسبت داده است. ممکن است گفته شود که اينها تشبیهات 

ه ا اگر تشبیه هم بکند تشبیه درست می کند نشاعرانه اند. اما خد

 .غلط

 پاسخ به شبهه:

مرغ »المثل مشهوِر طبق ديدگاه نويسنده اگر شخصی اين ضرب

را بازگو نمايد، دچار خطای علمی بسیار « همسايه غاز است

فاحشی شده است، زيرا مرغ مرغ است و غاز غاز است، چگونه 

 ممکن است مرغ غاز باشد؟!

را بکار « مرغ يك پا دارد»المثل مشهورِ يا اگر شخصی ضرب

 گويد: ببرد نويسنده به او می
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بی شك شما دچار خطای بسیار بزرگی شده ايد چون از لحاظ  

 علم بیولوژی مرغ دو پا دارد!!!

 

 باور کنید اين طرز فکر نويسنده است.

 کنیم قرآن کريم در اين آيه از تشبیه بسیارحال مشاهده می

پوشاند، چون شب زيبايی استفاده کرده است که شب روز را می

ی تاريکی و ظلمت است و روز روشنايی. و شب پوشاننده

يی ايم. واقعا تشبیه زيباها و اشیايی است که در روز ديدهروشنايی

 است.

 

طلبد؛ اهلل اعلم تشبیه او را می شتابانفرمايد و اين که می

 باشد.گذر سريع زمان می زيبای ديگری است که بیانگر

خداوند اگر تشبیه هم بکند »توجه بفرمايید در پايان نوشته: 

 «ش درست خواهد بود نه نادرست.یهاتشبیه

 

باشد و نادرستی گويیم اين تشبیه کامال درست میدر پاسخ می

 در برداشت عجیبِ اشخاصی چون شماست.
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 است نور : ماهششمی بیست و شبهه
( وجعلَ 15کَیف خََلقَ اللَّه سبع سماواتٍ طِباقًا)نوح أَلَم تَرَوا 

ايد مگر مالحظه نکرده» 1 الْقَمرَ فِیهِنَّ نُورا وجعلَ الشَّمس سَِراجا

و « »که چگونه خدا هفت آسمان را طبقات روی هم آفريده است

 «.ها نور قرار داد و خورشید را چراغ قرار داد ماه را در میان آسمآن

 آيه حداقل دو غلط علمی وجود دارد.اين دو  در

ای است خاکی از جنس زمین و اوال: ماه نور نیست  بلکه کره 

ثانیا: آيا ماه نور هفت آسمان  .کندتنها نور خورشید را منعکس می

ی ناچیزی در کهکشان ماست و ی شمسی ما ذرهاست. کل منظومه

ای ستارهکهکشان ما يکی از صدها میلیارد کهکشان. و خورشید ما 

متوسط از میلیاردها ستاره ی کهکشان ماست. بنابراين ماه حتی 

ر نظومه شمسی شیء نورانی بحساب نمی آيد چه رسد به اينکه امد

نوری باشد برای کل هستی. جالب است بدانید که بعضی از مؤمنان 

که ضمیر جمع  "هن "گفته اند اين آيه معجزه است؟! برای اينکار

ماه که مفرد است ارجاع داده اند و بعد چنین است را به غلط به 

خوب که چی؟ آيا  "خدا در ماه نور قرار داد"ترجمه کرده اند که 

تواند بصورت انعکاس يا ناشی از بیان نور قرار داشتن در ماه که می

دانند در ماه نور خودش باشد، معجزه است؟ حیوانات هم که می

                                                           
 .16و15نوح،  .1
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گردد و به آسمانهار میاست. ولی در واقع ضمیر هن جمع است و 

ها نور قرار داد شود که خدا ماه را در میان آسمآنمعنی اين می

پندارند، که يعنی ماه از جنس نور است، همانطور که کودکان می

غلطی فاحش است. اين روش روحانیون و روشنفکران دينی است 

که با تغییر معانی قرآن و به غلط معنی کردن آن، سعی در فريب 

 .دارندمردم 

 

 پاسخ به شبهه:

هیچ غلط علمی در آيات شريفه وجود ندارد و االن ثابت  

 افکن اشتباه است. او به زعم خود دوکنیم که انديشه فرد شبههمی

 اشکال وارد کرده است:

 «ی خاکی است.ماه نور نیست بلکه يك کره» * اشکال اول: 

چ اطالعی گويم نويسنده از علم ادبیات هیبرای چندمین بار می

های قرآن کريم اين گونه قضاوت ندارد وگرنه در مورد تشبیه

مربوط به ستارگان مثالی ذکر ی کرد، به ياد آوريد در شبههنمی

گردد و همسرش به او سازی به خانه بر میکردم که فرد بدن

گفت اين افکن آنجا بود میگويد هرکول خوش آمدی، اگر شبههمی

هاست ور امکان دارد هرکول که قرنهرکول است يا احمد؟ چط
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افکن در اشتباه است، زيرا آن مرده است اينجا بیايد و... ولی شبهه

 کرده است. تشبیهزن شوهر خود را به هرکول 

فرمايد ماه نور است، منظورش های قرآنی هم وقتی میدر مثال

ی اين نیست ماه يك پرتو نور گرد و بزرگ است که در اطراف کره

ان ار قرار گرفته است!!! بلکه به نور تشبیه شده است. سبحزمین قر

 اهلل اين فرد چقدر در تلبیس مهارت دارد ...

 باشد.تر مینگرانه* اما اشکال دوم او بسیار سطحی

م، ها نور قرار داديفرمايد ماه را در بین آسمآنوقتی خداوند می

ورافشانی اصال به اين معنا نیست که ماه برای تمام هفت آسمان ن

 کند.می

« فیهن»ی شما زمانی وارد بود که در قرآن کريم به جای شبهه

 ،«لَهنَّ »فرمود می

ست گفتیم که بله اين اشتباه اآن زمان می« َلهنَّ»فرمود اگر می

توجهی نیست چه رسد ی قابلی شمسی هم مهرهو ماه در منظومه

ها نور است، تمام آسمآن درفرمايد تمام آسمانها. ولی می برای

آسمان ی عزيزان مگر غیر از اين است؟ آيا ماه در بین هفت طبقه

 نور نیست؟

 برای درك بهتر به اين مثال توجه بفرمايید:
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 ی زمین مکانیك هستم.شخصی بگويد من در کره

ی او غلط است؟ خیر .خوب مکانیك است و در اين آيا جمله

 کند.ی زمین زندگی میکره

 ی زمین مکانیك هستم.اگر بگويد: من برای مردم کرهاما 

باشد، زيرا او برای کسانی مکانیك است اين جمله نادرست می

شك شان را نزد او ببرند، بییهاکه مخاطب او باشند و ماشین

افرادی در کشورهای مختلف جهان هستند که هرگز ماشین خود 

 برند.را نزد او نمی

دوزد و در نهايت و خودش میبرد افکن خودش میشبهه

گردد؟! ايم ضمیر هُنَّ به ماه بر میپوشد، ما کی گفتهخودش می

همچنین بحث اعجاز اين آيات را مطرح کرده است بله اعجاز 

يك منبع دارد، روشنايی از خودش  نور دانند کهدارند، همه می

نیست و از يك منبع تولید شده است. ولی چراغ خودش منبع نور 

دريافت  نوردانیم ماه از خورشید ..!!! و همانگونه که میاست.

 کند و خودش منبع نور نیست.کند و آن را منعکس میمی

ولی خورشید که در قرآن به چراغ تشبیه شده خودش منبع 

 نور است و بی شك در اين آيات اعجاز بسیار بزرگی وجود دارد.

 نکته:
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رفته است. در اين  کريم نور با مفاهیم مختلفی بکاردر قرآن 

 ها بود.ی تاريکیآيات منظور ما از نور، نور مادی و آشکار کننده

 افکن اين جمله را نوشته است:در پايان شبهه

تغییر  با که است دينی روشنفکران و روحانیون روش اين"

 مردم فريب در سعی آن، کردن معنی غلط به و قرآن معانی

 ".دارند

زند! من از فريب دادن حرف می سبحان اهلل ، چه کسی دارد

 ديگر حرفی ندارم.

*** 

 کندمی آشکار را خورشید : روزهفتمی بیست و شبهه
1والنَّهاِر إِذَا جلَّاها *والْقَمِر إِذَا َتلَاها *والشَّمسِ وضُحاها

سوگند به ماه چون در پى  (1)اش یسوگند به خورشید و تابندگ»

سوگند به روز چون ]خورشید را[ آشکار  (2)رود  (خورشید)

  («.3)گرداند 

آيا روز است که خورشید را آشکار می کند؟ خیر خورشید است 

شود. يعنی قرآن مطلب را معکوس گفته که موجب پیدايش روز می

اينهم غلطی فاحش و کودکانه است. چون کودکان گمان  .است
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و برايشان کنند که روز که می شود خورشید آشکار می شود می

سخت است که بفهمند که خورشید که آشکار می شود روز را 

 .کندپديدار می

 پاسخ:

فهمی بخاطرِ اينکه به صورت باز هم برداشت شخصی و کج

 سطحی مسائل را بررسی کرده است.

ی مخالف خفی است، جلی يعنی آشکار کردن؛ يعنی جلی نقطه

ی شبهه توجه سندهی نويکند، به جملهروز؛ خورشید را آشکار می

 بفرمايید:

 خورشید خیر ؟کندمی آشکار را خورشید که است روز آيا»

 «.شودمی روز پیدايش موجب که است

کند، فرق می موجب پیدايش شدنبا  آشکار کردنعزيزان 

هستند، مگر قرآن فرموده روز موجب  دو کار متفاوتهااين

 شود!؟خورشید می« پیدايش»

مورد آشکار ساختن است، آن هم برای ما خیر، بحث قرآن در 

 وقت انسانها! وگر نه شب و روز که نزد پرودگار معنايی ندارد و هیچ

 شود.خورشید از ديد پروردگار مخفی نمی
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کند به شود بعد شروع میببینید خودش چیزی را متوجه نمی

 گانه است و ...! گويد که معکوس است و بچهسرايی! و میداستان

 افکن کودکانه نیست؟!گويیم آيا برداشت شبههمیما 

 

 پوشاندمی را خورشید : شبهشتمی بیست و شبهه
 

 *جلَّاها  والَنّهارِ إِذَا *َتلَاها  والْقَمِر إِذَا * والشَّمسِ وضُحاها

سوگند  *اش سوگند به خورشید و تابندگى» 1يغْشَاها واللَّیِل إِذَا

خورشید )سوگند به روز چون * رود  (خورشید)به ماه چون در پى 

 (خورشید را)سوگند به شب چون آنرا * آشکار گرداند  (را

  «.بپوشاند

کند؟ خیر حرکت زمین است که آيا شب خورشید را پنهان می

شود يا نا آشکار خورشید در يکسوی زمین می يیموجب ناپیدا

شود. اينهم غلطی بودن خورشید است که موجب پیدايش شب می

فاحش و کودکانه است. چون کودکان گمان می کنند که شب است 

که خورشید را پنهان می کند. اصوال محمد تصور غلط و کودکانه يا 

از روز و شب داشته است و برای آنان، جدا از نور، وجود  يیابتدا
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مستقلی قائل بوده است. در حقیقت روز لغت ديگری برای وجود 

ديگری برای عدم وجود نور  نور خورشید است و شب نیز لغت

 .خورشید است. اينها وجود مستقلی ندارند

 

 پاسخ به شبهه:

 در اين آيه هم خداوند متعال از ديد ناظر زمینی بصورت بسیار

دانیم که در قسمت لطیف اين پديده را بیان فرموده است، می

ی زمین همیشه حالت شب )ظلمت( وجود دارد ولی پشتی کره

اين ظلمت و نور را در بین نقاط مختلف تغییر گردش وضعی زمین 

 دهد، حال در اين آيه شب به يك پرده يا فاعل پوشاننده تشبیهمی

پوشاند، نه در بعضی از نقاط خورشید را از ديد مردم می شده که

از پوشاند...! بگیرد و آن را در آسمان میاينکه دور خورشید را می

 .گرددفهمی نويسنده آشکار میهم کج

 

 افکن رفته ازقرآن کريم از ديد ناظر زمینی بیان فرموده شبهه

 کند!ی شمسی به قضیه نگاه میباالی منظومه

 هاسایه : سجودنهمی بیست و شبهه
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ولِلّهِ يسجد من فِی السماواتِ واألَرضِ طَوعا وکَرْها وِظاللُهم 

و ناخواه ها و زمین استخواه و هر که در آسمآن» 1بِالْغُدو واآلصالِ

 «.کنندیهايشان بامدادان و شامگاهان براى خدا سجده مبا سايه

أَو لَم يرَوْا إِلَى ما َخلََق اللّه مِن شَیٍء يتََفیُأ ظِالَلُه عِن اْلیمِینِ 

آيا به چیزهايى که خدا » 2ولْشَّمئِلِ سجدا لِلّهِ وهم داخِرُونَ

هايشان از راست و از سايه (چگونه)اند که آفريده است ننگريسته

 «.سايندیگردد و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاك میچپ م

در اين آيات دو غلط واضح وجود دارد. اوال سايه امری عدمی 

د صفر فالن يیاست و سجود آن بی معنی است. مثل اينست که بگو

کند. عدم فهم اين موضوع فلسفی توسط اعراب بدوی کار را می

طبیعی است و همین امر مؤيد اينست که اين آيات سال پیش  1400

 15ی ی محمد است نه خدا. اشکال دوم اينست که در آيهساخته

های آنچه در زمین و آسمانست در صبح و عصر رعد گفته سايه

ها و زمینند دارای کنند. يعنی تمام آنچه در آسمآنسجده می

سايه دارند. )آيا ها اند. آيا خورشید سايه دارد. آيا کهکشآنسايه

مالئك طبق نظر قرآن( سايه دارند. سايه فقط در مورد سیاراتی که 

دور خورشیدی بگردند معنی دارد و بس. اين مطلب بازهم نگاه 

                                                           
 .15رعد، .1

 .48نحل،  .2
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دهد که از محیط ی محمد را به جهان نشان میبینانهکوته

 .ی خودش گرفته استافتادهعقب

 پاسخ به شبهه:

بسیار واضح و بديهی! دو آيه بازهم برداشت نادرست از امور 

کند اصال چیزی به نام سايه وجود ندارد تا ذکر کرده و ادعا می

 بیايد کاری انجام بدهد!

 کنیم:ی اول را بررسی میابتدا آيه

 سجده را خدای -ناخواه خواه - است زمین ها وآسمآن در آنچه

 مقابلش در شامگاهان و بامدادان  آنها، هایسايه همچنین برد،می

 (15افتند.)رعد:می سجده به

خواند متوجه جناب شبهه افکن اگر يك بار آيه را با دقت می

و هاآنچه در آسمان»شد که در اين آيه به صورت مستقل، فاعل می

فرمايد آنچه باشد نه سايه! يعنی خدای متعال میمی« زمین است

های ايهبرد و سها و و زمین است برای خدا سجده میدر آسمآن

ی فرمود همهزمانی وارد بود که پرودگار میها آن یآنها. لذا شبهه

ها )بدون اينکه صاحب سايه تکان بخورد( برای خدا سجده سايه

 بودند(خود فاعل میها آن کنند )ومی
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ها و زمین شرح داديم که در اين مورد ی آسمآندر مورد سجده

 دو ديدگاه وجود دارد:

شود ولی ما از کیفیت سبیح و سجده انجام میگويد تاولی می 

ی کائنات به معنای گويد سجدهاطالعیم و ديگری میآن بی

يعنی در مسیر ها آن از خدا است و اطاعتها آن فرمانبرداری

مشخص قرار گرفتن و درست کار کردن، لذا مورد اول که برای ما 

بسیار  اجسام نیزی غیر مفهوم است ولی طبق ديدگاه دوم سايه

دقیق و حساب شده در زمان قرارگیری يك حايل جلو منبع نور 

 شود. تشکیل می

هم دقیقا همین وضعیت وجود  48ی نحل آيه در مورد سوره

 دارد مالحظه بفرمايید:

 یدرباره و نگرندنمی است آفريده خدا که يیچیزها به آنان آيا»

 منتقل چپ و راست از هايشانسايه چگونه که انديشندنمیها آن

 «؟برندمی سجده را خدای فروتنانه و گردندمی

شان! و نفرموده که یهاتوجه بفرمايید نوشته سايه

 روند!بدون حرکت شخص يا اشیاء برای خدا به سجده میهاسايه

ی گذشته در مورد چگونگی و باز هم همان توضیحات آيه

ها به کند، انتقال سايهی سايه و کائنات در اين آيه  صدق میسجده

چپ و راست بعد از حرکت منبع نور يا حرکت خوِد جسم در مقابل 
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دهد و دقت و حساب شدگی اين امر به منبع ثابتِ نور روی می

ی پرودگار نون دقیق و حکیمانهها از قامعنای فرمانبرداری پديده

 باشد.می

افکن نگاهی حال برويد به توضیحات اشکال اول شبهه

 فهمی او را بهتر درك کنید.بیندازيد! کج

گويد قرآن فرموده هر چیزی سايه دارد! * در اشکال دوم می

شود؟ اين که يك امر کنم از کجای آيه اين برداشت میتعجب می

 داند...!ين مسائل را میتخصصی نیست و هر کسی ا

ها و زمین است به همراه قرآن فرموده آنچه در آسمآن

برند(، در اينجا منظور هايشان )برای خدا سجده میسايه

ی خدا را ی شان سجدههايی است که سايه دارند و سايهگزاره

 نفرموده که هر چیزی سايه دارد!برد، می

موز وجود دارد، در آنفر دانش 1000تصور کنید در يك مدرسه 

کند و آموز پدرانشان هم در دانشگاه تحصیل میدانش 900اين بین 

 آموز پدر ندارند..دانش 100

آموزان ما تالشگر هستند حال مدير مدرسه بگويد تمام دانش

کند که چرا گفتی همچنین پدرانشان. در اينجا کسی اعتراض نمی

 جمع استفاده کرديد!ی پدرهايشان و از صیغه
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دانند منظور مدير از پدرانشان، وضعیت چون همه می 

آموزانی است که پدر دارند و اصال مدير در مورد خانوادگی دانش

ائه حرف نزده تا آمار دقیقی ارها آن پدر دار بودن يا بی پدر بودن

 دهد!

 ها وآسمآن در و پرودگار متعال هم بر همین منوال فرموده آنچه

کند و مشخص هايشان، برای خدا سجده میسايهاست و  زمین

 گیرد.است که اين قاعده به امور فاقد سايه تعلق نمی

در  همچنین ماليکه و امور نامرئی ماده نیستند که با قرار گرفتن

مقابل نور در پشت سرشان سايه تشکیل شود )حتی مثالش 

 نادرست است چه رسد به ادعايش.(

 

 شب : خلقتام سیی شبهه
و او کسی است که شب و روز » 1و الَّذِی خََلَق اللَّیَل والنَّهاروه

 «.را خلق کرد

اشتباهی که در اين آيه وجود دارد اينست که خلقت را به شب 

 نسبت داده است. 

                                                           
 .33انبیاء،  .1
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شب عدم نور است و علیت و ايجاد به امر عدمی تعلق 

د خدا هیچ را خلق کرد که غلط يیگیرد. مثل اينست که بگونمی

های باستانی يونانی نیز خلقت شب مطرح شده در افسانهاست. 

 است 

ای خدا( شب )» 1تُولِج اللَّیَل فِی الَْنّهارِ وتُولِج الَنّهارفِی اللَّیلِ

  «.را در روز داخل می کنی و روز را در شب داخل می کنی

ی فوق چندين بار در قرآن تکرار شده است. همان شبیه آيه

وجود دارد. شب )عدم نور( چیزی نیست که اشکال قبل اينجا هم 

 تر عدم چیزی نیست که آنرا بابا نور مخلوط شود. به تعبیر دقیق

وجود مخلوط کنی. مثال در هنگام تاريك و روشن صبحگاه، 

کم است نه اينکه مقداری ( واقعیت اينست که میزان نور )وجود

 .تاريکی را با نور مخلوط کرده باشیم

شب را به روز » 2ى الَنّهارِ ويکَورالنَّهار علَى اللَّیلِلَّیلَ علَا يکَور

 «.پیچد و روز را به شب درمى پیچدیدرم

همان غلط قبلی اينجا هم تکرار شده است. شب چیزی نیست 

  .که نور را در خود بپیچد و پیچیدن شب به روز هم بی معنی است

                                                           
 .27آل عمران،  .1

 .5زمر،  .2
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الَلّیِل وجعلْنَا آيَة النَّهارِ وجعلْنَا اللَّیَل والنَّهار آيتَیِن فَمحونَا آيةَ 

و شب و روز را دو نشانه ی خدا قرار داديم نشانه شب را » 1مبصِرَةً

 «.بخش گردانیديمی محو کرديم و نشانه روز را روشن

همان اشتباه تکرار شده است. چون تاريکی امر عدمی است 

 باينگونه آيات که ش .ی علت يا خالق باشدتواند آيه يا نشانهنمی

 قرآن مکرر آمده اند. البته انتظار را امر وجودی گرفته اند در

رود فردی در عربستان زمان محمد اين مطلب فلسفی را نمی

اش نشده است. بفهمد. طبعا محمد هم متوجه اين خطای تکراری

های محمدند نه اما خدا غیر ممکن است نفهمد. بنابراين اينها گفته

 .خدا

 پاسخ به شبهه:

گويند شب، پس گويد به عدم نور میخیلی ساده میبه زبان 

شب نوعی عدم است و خدا هم موجودات را خلق کرده نه 

ام و معدومات را، اما  خداوند در قرآن فرموده شب را خلق کرده

 اين اشتباه است.

 گويیم: باز هم تلبیس و فريب.که ما هم خیلی ساده به او می

 گويند شب!هرگز به آن نمیو « تاريکی»گويند به عدم نور می

                                                           
 .12اسراء،  .1
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هايی هستند که در اثر شب مخالف روز است، روز و شب حالت

کنند، لذا حرکت وضعی زمین )چرخش به دور خود( بروز پیدا می

هايی هستند که با خلق زمین و ايجاد حرکت روز و شب حالت

 اند.وضعی، خلق و ايجاد شده

ی است درست است که شب تاريك است، ولی خوِد شب حالت

ی زمین در پشت به خورشید قرار که طی آن مناطق زيادی از کره

 گیرند تا صبح فردايش.می

ها کجا( در اين )بحث عدم و وجود کجا و بحث اين تغییر حالت

، ها وجود داردگردش شب و روز؛ منافع بسیار زيادی برای ما انسآن

 الزم است.ها آن و واقعا تامل در

باشند و اين ن ذکر کرده کامال درست میپس تمام آياتی که قرآ

باشد، افکن است که نادرست و غلط میی شخص شبههانديشه

 ظاهرا ادعای دانستن فلسفه هم دارد؟!

گويند شب، و باز * احیانا اگر مخالفی گفت به عدم روز می

 خلقت شب اشتباه است...

گويیم روز هم يك حالت است که ايجاد شده است در پاسخ می

شود که به ب هم حالتی است که ايجاد شده است، نمیو ش

توانیم بگويیم به هرچیزی بحث عدم و وجود اطالق کرد! آيا می
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ی خدا نیست؟!!! خیر، پس گويند زن! پس زن آفريدهعدم مرد می

 افکن نادرست است.ادعای شبهه

 

 سوی به که است سنگ، تیری: شهابی سی و یکمشبهه

 شود.می پرتاب جن و شیطان
 

در اين آيات گفته شده که ستارگان غیر از زينت، برای »

حفاظت آسمان باال از شايطین نیز هستند. و شیاطینی که گوش 

 «.گیردسنگ ثاقب هدف قرار میدهد با شهاب

إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیَا ِبزِينَةٍ الْکَوَاکِبِ * وَحِفْظًا ِمن کُلِّ 

مَّارِدٍ * الَّ َيسَّمَّعُوَن إِلَى الْمَلَِإ الْأَْعلَى وَُيقْذَفُونَ مِن ُکلِّ جَانِبٍ *   شَیْطَانٍ

دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأُتْبََعهُ شِهَابٌ 

ما آسمان اين دنیا را به زيور ستارگان آراستیم * و تا آن »1ثَاقِبٌ

توانند به عالم باال نمیها آن طان سرکشی حفظ کنیم *را از هر شی

گیرند * با شدت به دور گوش فرا دهند و از هر سوی هدف قرار می

شوند و برايشان عذابی دايم است * مگر کسی که استراق رانده می

 ز«تازدسمع کند که شهابی ثاقب )شکافنده( از پی او می

                                                           
 .10الی6صافات،  .1
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گان تیرهايی برای ت گفته که ستارحدر اين آيه نیز به صرا

 :شیاطینند

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماَء الدُّنْیَا ِبَمصَابِیحَ وََجعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشََّیاطِینِ 

و در حقیقت آسمان دنیا را با » 1وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاَب السَّعِیرِ

را تیرهايی برای شیاطین قرار ها آن هايی زينت داديم وچراغ

 «.ايمعذاب آتش فروزان آماده کردهها آن برای داديم و

 .داندو در آيات زير نیز ستارگان را شهاب ثاقب می

 2وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ َما الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاِقبُ

قسم به آسمان و قسم به طارق )کوبنده( و تو چه دانی که کوبنده »

 «.چیست. ستاره ثاقب است

 :در تفسیر اين آيات در حديث صحیحی آمده است

عن بن عباس قال بینما رسول اهلل جالس فی نفر من أصحابه إذ 

رمی بنجم فستنار فقال رسول اهلل ما کنتم تقولون لمثل هذا فی 

يتموه قالوا کنا نقول يموت عظیم أو يولد عظیم فقال الجاهلیة إذا رأ

روسل اهلل فإنه ال يرمی به لموت أحد وال لحیاته ولکن ربنا عزوجل 

إذا قضی أمرا سبح له حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين 

يلونهم ثم الذين يلونهم حتی يبلغ التسبیح إلی هذه السماء ثم 

                                                           
 .10الی4ملك،  .1

 .3الی1طارق،  .2
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ء السابعة ماذا قال ربکم قال سأل أهل السماء السادسة أهل السما

فیخبرونهم ثم يستخبر أهل کل سماء حتی يبلغ الخبر أهل السماء 

الدنیا و يختطف الشیاطین السمع فیرمون فیقذفونها إلی أولیائهم 

 1... قال أبو عیسی هذا حديث حسن صحیح

ای هنگامی که پیامبر در جمعی از اصحابش نشسته بود ستاره»

پرتاب شد و نور ايجاد کرد. پیامبر گفت در جاهلیت وقتی چنین 

گفتیم گفتید؟ گفتند ما میديديد در مورد آن چه میچیزی را می

آيد. پیامبر گفت برای مرگ و میرد يا به دنیا میکه فرد بزرگی می

ولکن پروردگار هرگاه تصمیم به کاری شود حیات کسی پرتاب نمی

گويند گیرد )قضی امرا( حمل کنندگان عرش او را تسبیح میمی

گويند تا تسبیح به اين سپس اهل آسمان مجاور آنان تسبیح می

رسد. سپس اهل آسمان ششم از اهل آسمان )آسمان دنیا( می

پرسند خدای شما چه گفت؟ پس به آنان خبر آسمان هفتم می

پرسند تا خبر به اهل د. سپس اهل هر آسمان از خبر میدهنمی

کنند پس به سوی رسد و شیاطین استراق سمع میآسمان دنیا می

گیرند، حديث شوند و اولیائشان مورد هدف قرار میآنان پرتاب می

کند. در مجموع در آيات فوق دو فوق هم مطالب آيات را تکرار می

های تارگان را همان شهابغلط فاحش وجود دارد. اول اينکه س

های ثاقب تیرهايی ثاقب دانسته است و دوم اينکه گفته اين شهاب

                                                           
 37، ص 23و تفسیر طبری، ج  362، ص 5سنن ترمذی، ج  .1
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 9ی هستند که در هنگام گوش دادن شیاطین )يا جن در آيه

شوند. اما امروزه ما ی جن( به سوی شیاطین پرتاب میسوره

دانیم که ستارگان کرات آسمانی فروزانی شبیه خورشید می

کنند و ربطی ای حرارت و نور تولید میت هستههستند که با سوخ

بینیم به شهاب ثاقب ندارند. و آنچه ما به عنوان شهاب ثاقب می

های سنگ ناشی از انفجارهای ستارگانند که در فضا خرده

اند و هنگامی که زمین در مسیر حرکتش در معرض اين پراکنده

موجب  ها با جو زمینگیرد، برخورد سنگقطعات سنگ قرار می

شود. زمان و موقعیت برخورد جو با سوختن آنان و ايجاد نور می

بینی است. بنابراين نه اين قطعات نیز قابل محاسبه و پیش

 .شودستارگان شهابند و نه شهاب برای زدن شیطان پرتاب می

 

 پاسخ به شبهه:

واقعا جای تعجب است که اين فرد اين همه تلبیس را در کجا 

 آموزش ديده است!

قسمت اعظم مطالبش نقل آيات و احاديث )حديثی که ضعیف  

 باشد. در پايانکنیم( میاست و در پايان داليل ضعفش را بیان می

را با هم ها آن سازد کهدو اشکال به اين آيات مبارك وارد می

 کنیم:بررسی می
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 شبهه افکن:

 اينکه دارد، اول وجود فاحش غلط دو در مجموع در آيات فوق"

 ".است ثاقب دانسته هایشهاب همان را ستارگان

 پاسخ:

 خیر اصال اين گونه نیست

قبل از هرچیز الزم است بدانیم که شهاب در لغت به چه 

 معناست:

 باللَّیْلِ قَضُّالَّذِی يَنْ ابِ:الشِّهابُ: العُودُ الَّذِی ِفیهِ نارٌ.... وأَراد بالشِّه

 شِبْهَ الکَوکَبِ 

 در آنچه: شهاب از منظور و...است فروزان آتش آن در که نخی

 العرب لسان/منظور ابن .است ستاره شبیه که شودمی نمايان شب

 بیروت. -صادر دار :نشر 510 صفحه 1 جلد

و « سوراخ کننده»* ثاقب هم که واضح است به معنای 

 باشد.می« نفوذگر»

 

 :هم مطرح شده است در اين آيات بحث کوکب

 والکَْوکَبةُ: النَّجْمالکَوَْکبُ * 
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 العرب لسان/منظور ستاره. ابن(: مونث)کوکبه  و( مذکر)کوکب

 بیروت.-صادر دار :نشر 721 صفحه 1 جلد

ی مبارکه صافات نگاهی ی سورهپس اگر به آيات شريفه

« شهاب»با مفهوم « کوکب»بیندازيد متوجه خواهید شد که مفهوم 

 تفاوت دارد.

ی هدفگیری شیاطین معرفی شده ی صافات براآنچه در سوره

باشند، ولی در سوره ملك فرموده هايی نفوذگر میشهاب سنگ

را برای رجم شیاطین قرار داديم. پس ادعای ها آن ستارگان و

شبهه افکن نادرست است و هرگز قرآن نفرموده ستارگان و شهاب 

 باشند.ها يکی هستند! و دو مفهوم کامال جدا از هم میسنگ

ها پرتاب سنگاست مخالفین بگويند بله شهاب حال ممکن

ی ملك شوند ولی ستارگان اين گونه نیستند چون در سورهمی

را برای رجم شیاطین قرار داديم. )پس شهاب ها آن فرموده

 منظورش همان ستاره است(

گويیم علم بشر هنوز در ابتدای راه است و به در پاسخ می

گويید ستارگان کنید و میمیتکامل نرسیده که همچین ادعايی 

ها اعالم ( خبرگزای1395چنین نیستند، اتفاقا همین امسال )

ی پالسمايی شناسايی کرده يهابل توپهاتلسکوپ فضايی"کردند: 
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است که تقريبا دو برابر اندازه مريخ هستند و از يك ستاره در حال 

 "مرگ با سرعت زياد پرتاب شده اند

توانند ژوهش هستند همین االن میافرادی که اهل تحقیق و پ

 روی گوگل بنويسند: 

 «مرگ حال در ایستاره از پالسمايی هایتوپ پرتاب»

گويیم شود، لذا وقتی میو با همین يك مورد ادعای شما رد می

 وعلم بشر هنوز ناقص است و به تکامل نرسیده و بايد منتظر ماند 

 د سخن بگويند، حرفپرونده را باز گذاشت تا آيندگان در اين مور

 ای نزده ايم.غیر منصفانه

دانم! النجم ی طارق را چرا مطرح کرده است؟ نمیبحث سوره

باشد، چه ربطی الثاقب، فقط بحث يك ستاره است که کوبنده می

 به موضوع ما دارد؟

 اشکال دوم شبهه افکن:

در  که هستند يیتیرها ثاقب هایشهاب اين گفته اينکه دوم"

جن( بسوی  یسوره 9 یآيه در جن )يا شیاطین دادن گوش هنگام

 کرات ستارگان که دانیم می ما شوند. اما امروزهمی پرتاب شیاطین

 ایهسته سوخت با که هستند خورشید شبیه آسمانی فروزانی

 ".ندارند ثاقب شهاب به ربطی و کنند تولید می نور و حرارت
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 پاسخ:

ورد های متفاوتی در مديدگاهبنده منابع فراوانی را مطالعه کردم 

گويند اين شهاب ثاقب و برخورد با شیاطین وجود دارد، گروهی می

شود و فعل و انفعاالت در جهان معنويات و آسمان معنوی انجام می

ند خداوند اين مثال را طوری بیان کرده که آدمیان آن را فهم نماي

دارد و گويند خیر همانگونه که مطرح شده حقیقت ای میو عده

 ظاهر آيه درست است.

 باشد اين است که معموالای که در اينجا قابل تامل میاما نکته

حرکت و ديگر امور علمی ی علم نجوم، از ماهیت و شیوه

گويد، و اينکه در جريان ها و ستارگان سخن میسنگشهاب

دهند و چه مقصودی دارند و حرکتشان چه کارهايی انجام می

 کند و اين که چند درصدهتی آن را هدايت میخدای رحمان به ج

ی درك علوم دهند، از حیطههمچین کارهايی انجام میها آن

تواند تر( نجوم در اين مورد نمیتجربی خارج است )به زبان ساده

 ی کار او خارج است.نظر بدهد! چون از حوزه

اصال مباحث مربوط به شیاطین و مالئکه چیزی نیستند که 

ی بتواند در مورد آن سخن بگويد )زيرا اينها غیر مادی علوم تجرب

کند( لذا شبهه ی ماده کار میهستند و علوم تجربی فقط در حیطه

گويد که درمورد آن هیچ اطالعی افکن در مورد موضوعی سخن می
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ندارد )اين امور غیبی هستند و علم تجربی در مورد غیبیات 

 ساکت است.(

يك حديث را مطرح کرده که ی خود *همچنین او در شبهه

 سندی باشد، بفرمايید بررسیطبق معمول حديث ضعیفی می

 :روايت

لَى، قَالَ: بُْد اأَلعْنَا عَدَّثَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِیٍّ الجَهَْضمِیُّ، قَالَ: حَ

 بَّاسٍ...عَنِ ابِْن نٍ، عَسَیْ حُحَدَّثَنَا مَعْمٌَر، عَِن الزُّهْرِیِّ، عَْن عَلِیِّ بْنِ 

 عبد األعلى بن عامر الثعلبی، الکوفی:

ا فِی عِیفًضَانَ قَالَ سُفْیَانُ: کُنَّا نَرَى أَنَُّه مِنْ کِتَابٍ. وَکَ

دار  نشر: 326صفحه  6الْحَدِيثِ.ئ)الطبقات الکبرى/بن سعد جلد 

 الکتب العلمیه(

 :گويدمی ذهبی

 ذهبی/سالماال خ)تاري .دُأَحْمَ فَهُوَضَعَّ. بِقَوِیٍّ لَیْسَ: حَاتِمٍ أَبُو قَالَ

 االسالمی( الغرب دار :نشر 451 صفحه 3 جلد

 کند و برای آن* در پايان ادعای شعِر شاعر جاهلی را مطرح می

 نمايد:سند زير را معرفی می

 " سید الناس ابن السیر، و المغازی فی األثر عیون "
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 که آن هم بنا بر داليل زير ضعیف است:

 مالك بن لهیب ترجمه در ،نعیم ابی الصحابة معرفة کتاب در

 :آمده

 علیه اهلل صلى النبی مع حضرت: قال اللهبی مالك بن لهیب

 ال بإسناد العدوی محمد بن اهلل عبد رواه الکهانة له فذکرت وسلم

 (2428 ص ،5 ج الصحابة، )معرفة !يثبت

 :فرموده اهلل رحمه البر عبد ابن امام همچنین

 لم حکم فیه کان ولو ضعیف، الحديث هذا إسناد: عمر أبو قال

 ...الحديث بوضع متهم زيد بن وعمارة مجهولون، رواته ألن أذکره،

 (1343 ص ،3 ج )االستیعاب،

افکن تا حرف خود را به کرسی بنشاند از دقت بفرمايید شبهه

 هر سخن و روايت و گمانی استفاده کرده است، ولی الزم است او و

 مخالفان قرآن کريم بدانند که :ی همه

 پايند... چون... إن الباطل کان زهوقابر عبس می
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 باز لرزش از را زمین ها : کوهدومی سی و شبهه

 دارند.می

و در زمین » 1وجعلْنَا فِی الْأَرضِ رواسِی أَن تَمِید بِهِم

 «.کوههايى استوار نهاديم تا مبادا ]زمین[ آنان ]مردم[ را بجنباند

( همین جمله 31و انبیاء  15، نحل10در آيات ديگری )لقمان  

تکرار شده است. اين مفهوم به احتمال قوی از قس بن ساعده 

وجبال "االيادی شاعر عرب جاهلی اخذ شده است که گفته 

اند که طبعا از لرزش و در آيات کوهها میخ قلمداد شده "مرساة

 يیهاها را میخو کوه» 2أَوتَاداوالْجِبالَ : می کنند یزمین جلوگیر

 «.قرار داديم

ی فوق در شعر شاعر قديم جاهلی کعب بن لؤی آمده عین آيه

دهد که محمد اين جمله را از شعر وی اقتباس است و نشان می

 ..کرده است

دهد که مفهوم میخ بودن کوهها از قبل از همچنین نشان می

ی فوق اما هر دو آيه .محمد در محیط عربستان شايع بوده است

ای فروکوفته در غلطند. اوال: کوهها مثل میخ نیستند که ريشه

                                                           
 .31انبیاء،  .1

 .7نباء،  .2
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زمینند که  ی زمین داشته باشند برعکس کوهها قشرپوسته

برآمده شده اند يعنی درست عکس میخ. ثانیا: فرورفتگیها و 

ی حرکات زمین هستند و نقشی در تثبیت ندارند و کوهها نتیجه

خطر زلزله بیشتر است. اين مبحث در  برعکس هرجا کوه است

مورد بحث واقع     plate tectonoc شناسی تحت عنوانزمین

ی زمین از قطعات بزرگ مجزا ساخته شده اند که شود. پوستهمی

لرزه، آتشفشان ها زمیندر حال حرکتند. درمحل تماس اين پوسته

ست نه ثباتی زمین او کوه بوجود می آيند. بنابراين کوه نمود بی

 .ی زمینتثبیت کننده

 پاسخ به شبهه:

کند سپس به تفسیر خودش عجیب است واقعا؟! خود تفسیر می

 گويد قرآن اشکال دارد...کند! و میحمله می

 ی سوره مبارکه انبیاء نگاهی بیندازيم:ی شريفهبه آيه

جَاجًا سُبُلًا فِیهَا فِا عَلْنَوَجَ وَجَعَلْنَا فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَْن تَمِیَد بِهِمْ

 پديد داریريشه و استوار کوههای زمین در ما» لَعَلَّهُمْ َيهْتَدُونَ

 م،ه به را آنان توازن و نسازد مضطرب ها راانسآن زمین تا ايمآورده

 که اين تا ايم،آورده وجود به گشادی راههای کوهها البالی در و

  «.گردند راهیاب
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ها را استوار تعالی( در اين آيه فرموده کوهخداوند )سبحانه و 

ی بسیار مهمی ها را مضطرب نسازد، نکتهساختیم تا زمین انسآن

خورد و هاست که توازن ما به هم نمیکند بخاطر کوهرا بیان می

ن به طور دقیق اي« أَنْ َتمِیدَ ِبهِمْ»ی شويم، ترجمهمضطرب نمی

 باشد:می

 به معناى انحراف به چپ و «میداً -يمید -ماد»از « مید»کلمه 

 .باشدمی راست و اضطراب

آيد، منظور از اضطراب حال بالفاصله اين سوال پیش می

 افتاد؟ها وجود نداشتند چه اتفاقی میچیست؟ اگر کوه

م، بیايید اين سوال را از پژوهشگران اروپايی و آمريکايی بپرسی

 روی گوگل بنويسید:

What would happen if the mountains were not? 

 افتاد؟می اتفاقی چه نبودند هاکوه اگر

ای وجود نداشت و آبهايی جمع .آن موقع ديگر رودخانه1

های راکد شدند و شدت و جريان خاصی نداشتند در اثر آبمی

 ا بهشد )اتفاقا در آيه هم دقیقی زمین تبديل به باتالق میتمام کره

های گشادی راههاالبالی کوهاين موضوع اشاره شده است: در 

 وجود دارد(
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های هوا و بادها گیری در مقابل جريان. آن موقع هیچ ضربه2

های بسیار سهمگینی زندگی را مختل وجود نداشت و طوفان

 کرد.می

 . و داليل ديگر...3

ای اين آيه را بعد از تحقیق در اين مورد متوجه شدم که عده

ده فان هم شروع کراند و مخالبیر کردهدر جلوگیری از زلزله تع فقط

اند به نقد آن، جلوگیری از زلزله در بهترين حالت خود فقط يك 

باشد، که در صورت ردّ آن، هم همان ی فوق میبرداشت از اين آيه

های بسیار واضح ديگری هم وجود دارد گونه که بیان شد برداشت

 ی شريفه اشکالی وارد نیست.و به آيه

 بفرمايید قرآن صراحتا مساله را بیان نکرده و راهاگر توجه  

ها از تحقیق و کشف را برای ما باز گذاشته است، که چگونه کوه

جنباندن و اضطراب و انحراف به سمت چپ و راست ما جلوگیری 

 کنند.می

افکن هم اشاره نموده در آيات ديگری هم *همانگونه که شبهه

م که يك مفهوم عام است و دقیقا همین عبارت وجود دارد و گفتی

 باشد.بحث زلزله فقط يك برداشت می

ی مبارکه نباء، سوره 7ی ی شريفه* همچنین در مورد آيه

 فرمايد:خداوند می
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 ايم؟هايی ننمودهها را میخو آيا کوه

افکن اسنادی معرفی کرده که اين آيات برگرفته از اشعار شبهه

نمايیم و سپس ا بررسی میرها آن باشد، ابتدازمان جاهلیت می

 رويم.سراغ مفهوم میخ بودن کوهها می

های ديگر هم گفتیم درمورد قس بن ساعده االيادی در قسمت

که تمام امور منتسب به او ضعیف هستند )مراجعه کنید به قسمتی 

افکن گويد آسمان سقف مرفوع است( در ادامه شبههکه می

است و گويا « بن لوی کعب»گويد اين جمالت از ابیات شعر می

 حضرت محمد )صلی اهلل علیه و سلم( اين آيه را از اشعار او کپی

کند به کرده و در قرآن قرار داده است، برای ادعای خود استناد می

 کتاب البدايه و النهايه ابن کثیر، جزء دوم.

کنیم که بله رويم مشاهده میوقتی به مکان مورد نظر می

ولی در آنجا اسناد اين ادعا هم روايت همچین چیزی وجود دارد 

شده است )که اين خبر از چه کسی روايت شده(. توجه بفرمايید 

 ی راويان اين روايت هست:اين سلسله

روى أبو نعیم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، عن محمد "

 "بن طلحة التیمی، عن محمد بن إبراهیم بن الحارث، عن أبی سلمة
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دهیم، مشاهده ان را مورد بررسی قرار میولی وقتی اين راوي

ی اول زنجیر )محمد بن حسن( مشکل دارد، به کنیم که حلقهمی

 داليل زير:

 أقول )محمد(: إسناده ضعیف جداً...

 محمد بن الحسن بن زبالة، هو متروك، بل اتهم بالکذب!

، 7يقول ابن معین: کان يسرق الحديث! )الکامل إلبن عدی، ج 

 (372ص 

 : متروك الحديث! )همان(يیالنساويقول 

 (164، ص 2ويقول اإلمام الذهبی: متروك! )الکاشف، ج 

 اصالً لذا و هست تابعی سلمه، ابی يعنی نهايی همچنین راوی

 اينکه مهمتر و جاهلیت عصر به رسد چه نکرده درك را نبوی عصر

 از قبل سال 120 حدود يعنی هجرت از قبل سال 173 لوی بن کعب

 .است شده ثبت وفاتش تاريخ ،(سلم و علیه اهلل صلی) پیامبر تولد

شود و می محسوب( سلم و علیه اهلل صلی) حضرت هشتم جدّ و

 باشد.اين هم تعارض ديگری در روايت می

 اما چرا قرآن کريم از مفهوم میخ استفاده کرده است؟
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ها را به میخ قبل از هر چیز الزم است بدانیم که خداوند کوه

ها میخ هستند، اما چرا چنین کرده است و نفرموده که کوه تشبیه

 تشبیهی؟

زمینی را بیاوريد و يك پیچ را به شما همین االن يك سیب

زمینی را با چاقو صورت نیمه داخل آن فرو ببريد، حال سیب

شود که درست از کنار پیچ به دو قسمت تقسیم کنید، مشاهده می

 زمینی قرار دارد.اخل سیبنصفی از پیچ بیرون است و نصفش د

و به عکسهايی « ايزوستازی»حال برويد روی گوگل بنويسید 

ه شود نگاه کنید، دقیقا مشابه آزمايش ما، متوجکه نمايش داده می

ها بیرون است و قسمتی در زير ی کوهشويم که قسمتی از تنهمی

 زمین قرار دارد.

 ايزوستازی چیست؟ 

یق کنند عبارت زير را در گوگل افرادی که مايلند خودشان تحق

 جستجو بفرمايند:

mountains root+isostasy 

زبان هم اين مفاهیم های فارسیوار در سايتبه صورت خالصه

 شود:يافت می

 στάσις ،"برابر" ísos: يونانی واژه دو از) ايزوستازی *اصل

 توضیح برای که شناسیزمین در است اصطالحی( "ايستايی"
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 استفاده زمین آستنوسفر و لیتوسفر بین گرانشی تعادل حالت

 به که ارتفاعی در تکتونیکی صفحات آن اساس بر و شودمی

 اصل اين .هستند شناور دارد بستگیها آن تراکم و ضخامت

 توانندمی توپوگرافی مختلف هایارتفاع چگونه که دهدمی توضیح

 .باشند داشته وجود زمین کره سطح در

کیلومتر است، ولی اين  33ضخامت متوسط پوسته زمین *

ضخامت در تمام نقاط يکنواخت نیست بلکه طبق نظريه 

 هاست.ايزوستازی، پوسته در زير اقیانوسها به مراتب نازکتر از قاره

 60درياها تا حداکثر  کیلومتر در زير 10ضخامت پوسته از حداقل )

 (.کندکیلومتر در زير کوهها تغییر می

عنوان شده است بر اساس  ( Airy)ين تئوری به وسیله اریا*

های مايع اين تئوری میزان فرورفتگی اجسام شناور در محیط

دارد. بنابراين ها آن بستگی به وزن مخصوص تقريبا يکنواخت

هاست بدين معنا آن قسمت عامل اصلی فرو رفتگی، ارتفاع توده

رود و برای برقراری قشر مذاب فرو می درتر است بیشتر که مرتفع

دارتر از کوهها ريشه تعادل بین قسمتهای مختلف قشر جامد،

 .اندها شکل گرفتهجلگه

اند، ها در زير زمین هم کشیده شدهطبق اين ديدگاه کوه

 درست مانند میخی که در زمین فرو رفته باشد.
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اند طبق ديدگاه جالب ديگری که پژوهشگران منتشر کرده

هايی هستند که به هوا زده شده اند، مانند خها مانند میکوه

 های يك چرخ.دنده

کند و ی زمین با سرعت بسیار زيادی دور خود حرکت میکره

ی ها نبودند و کامال صاف بود، هوا هیچ ثباتاگر در سطح زمین کوه

ها هستند که هوای مناطق مختلف را همراه نداشت، چون اين کوه

های يك آسیاب چرخانند )پرهمیکنند و با چرخش خود حفظ می

ها هم کند...کوهرا در نظر بگیريد که آب را با خود حمل می

 کنند(.همینگونه عمل می

توانید اين منابع را مطالعه خواهید میاگر باز هم رفرنس می

 بفرمايید:

- Earth, Press and Siever, p. 435. Also see Earth Science, 

Tarbuck and Lutgens, p. 157 

- Earth Science, Christina Reed, Willian J.Cannom, p.39 

- Geodynamics of the Lithosphere, Kurt Stuwe, 2nd Edition, 

Springer, p.164 

- Carolyn Sheets, Robert Gardner, and Samuel F. Howe, 

General Science (Newton, MA: Allyn and Bacon Inc.: 1985), 

305. 

 ال بعد از توضیحات مفصل برويم سراغ شبهات فرد نويسنده:ح

 ها مثل میخ نیستند و... الخ.کوه اوال:
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افکن کامال در ثابت کرديم که اين گونه هستند و شبهه پاسخ:

 اشتباه است.

 و هستند زمین ی حرکاتنتیجه کوهها و فرورفتگیها دوما:

 زلزله خطراست  کوه جا هر برعکس و ندارند تثبیت در نقشی

 است و... الخ. بیشتر

حال چه کسی بحث زلزله را کرده است که ايشان دارد  پاسخ:

شده را بررسی کنید آيا بحثی از ی آيات مطرحکند! همهحمله می

 زلزله وجود دارد؟

کند که شما نجنبید ها کاری میفرمايد کوهکريم میاينکه قرآن

 ب فقط با زلزله ايجاد)دچار اضطراب نشويد( آيا جنبیدن و اضطرا

ها نباشند زمین باتالقی سرد و شود؟ مگر نگفتیم که اگر کوهمی

امان... بحث زلزله فقط يك هايی بیشود با طوفانروح میبی

برداشت از اين موضوع است و مترجمان عزيز فقط برداشت خود را 

ی مستقیم اند، وگرنه به زلزله اشارهی آيات دخیل کردهدر ترجمه

ای داشته است ده است و شرح داديم که قرآن کريم فقط اشارهنش

 ی ما مسلمانان است.و تحقیق به عهده

*** 
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 ها کوه نصب: سومی سی و شبهه
نگرند( که چگونه ها )نمیو به کوه» 1وإِلَى الْجِبالِ َکیف نُصِبت

 «.اندنصب شده

را آنان اند که خدای زمین بودهاز پوسته يیآيا کوهها اشیاء جدا

خوردگی در زمین فروکرده و نصب کرده است؟ خیر. کوهها چین

  .مجز يیی زمینند نه چیزهاپوسته

 پاسخ به شبهه:

گويد خداوند گفته افکن میی شبههای ديگر نويسندهدر شبهه

 اند.از جايی آورده نشدههاها را نصب کردم در حالی که کوهکوه

شود که نصب لغت مشخص میگويیم با مراجعه به فرهنگ می

 کردن اين معانی را دارد:

 برقرار کردن ، کارگذاشتن ، برپا کردن

شويم که منظور از لذا با توجه به معانی دقیق کلمه متوجه می

ه ها را برقرار کردنصب اين است که خداوند )سبحانه و تعالی( کوه

 يا برپا کرده است.

                                                           
 .9غاشیه،  .1
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افکن مورد بههحتی اگر معنی نصب کردن را طبق ديدگاه ش

د آيد، چون خداوند از مواتوجه قرار دهیم باز هم اشکالی پیش نمی

زمین مقداری را به عنوان کوه منصوب کرده است، يا از آن مواد 

 هايی را نصب کرده است.کوه

او فقط اصرار دارد بگويد اين مواد از جای ديگری آمده است 

خود دلیل ارائه  پس غلط است! در حالی که بايد برای اين ادعای

 دهد

 افکن:يك سوال از فرد شبهه

 شود مواد را از زير زمین بیرون آورد و به عنوان کوه نصبنمی

رده ای را از خارج آوکرد؟ چرا اصرار دارد برای نصب فقط بايد ماده

 باشند!

کند، فقط  منصوباگر مديری بخواهد يکی را به عنوان معاون 

ن شود از همان کارمندابیاورد؟ نمیبايد فردی را از بیرون اداره 

 استفاده کند؟

آمیز است! يعنی اين اصول افکن واقعا تعجبادعای شبهه

 داند؟ يا خود را به خواب زده است!؟بديهی عقلی را نمی
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 تگرگ آسمان های کوه از : خداچهارمی سی و شبهه

 کند.می نازل
 

وينَزِّلُ مِنَ السماء : کندخدا از کوههای آسمان تگرگ نازل می

خدا از کوههای آسمان تگرگ نازل » 1مِن جِبالٍ فِیها مِن برَدٍ

 «.کندمی

کرده ظاهرا چون تگرگ مثل سنگ جامد است محمد گمان می

در آسمان هم کوههايی از يخ وجود دارند که تگرگها مثل 

ی شوند و به زمین می ريزند. واقعا مجدا ها آن ها ازسنگريزه

 .انگیز استبه اين فاحشی حیرتخطای 

 پاسخ به شبهه:

ايم که نويسنده اصول بسیار در اين مورد بارها توضیح داده

قرآن با  ادبیی ادبیات را در نظر نگرفته است، او به کتاب ساده

 گرايانه نگريسته است!عینك مادی

                                                           
 .43نور،  .1
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شناسی ديده است، انگار اين جمالت را در يك کتاب اقلیم

 های آسمان، پسگیرد که چون قرآن گفته کوهمیفوری جبهه 

 های سنگی وجود دارد!واقعا تصور کرده اند در آسمان کوهها آن

ی پرسم، اگر با ديد نويسندههای آگاه میيك سوال را از نفس

 اين کتاب به مثنوی موالنا نگاه کنیم چه باليی بر سر اين کتاب

ها را افکن تشبیهبههشعر ارزشمند ادبیات فارسی خواهد آمد!  ش

 به عنوان اشتباه علمی قلمداد کرده است!

سوزد که معلومات من در اين بین فقط دلم برای جوانانی می

 شوند.کافی ندارند و با اين شبهات! منقلب می

هايی گويم که ابرها به کوهدر پاسخ اين شبهه فقط اين را می

ی لمی به آيهاند و هیچ اشکالی از لحاظ عآسمانی تشبیه شده

 شريفه وارد نیست.

 عدم التقاط آب شور و شیرین دریا: پنجمی سی و شبهه

 

وهو الَّذِی مرَج الْبحرَينِ هذَا عذْب فُرَات وهذَا مِلْح أُجاج وجعلَ 

و اوست کسى که دو دريا با هم » 1 بینَهما برْزخًا وحِجرًا محجورا

تلخ است و میان مخلوط کرد اين يکى شیرين گوارا و آن يکى شور 

 «.آن دو مانع و حريمى استوار قرار داد

                                                           
 .53فرقان،  .1
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فَبَِأی آلَاء  *بینَهما برْزٌخ لَّا يبغِیاِن  *مرَج الْبحرَيِن يْلتَقِیان 

دو دريا را مخلوط » 1 ﴾رُج مِْنهما اللُّؤْلُؤُ والْمرْجانُ يخْ *ربکُما تُکَذِّبانِ 

فاصلى است که به میان آن دو حد » «کنندکرد و با هم برخورد می

پس کدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را » «کنندیهم تجاوز نم

 «.شوداز هر دو مرواريد و مرجان خارج می» «منکريد

در آيات فوق ادعا شده است که دو دريای شیرين و شور وجود  

مخلوط نمی شود يکی همیشه  دارند که به هم متصلند ولی آبشان

است و از هر دو دريا لؤلؤ و مرجان ديگری همیشه شور  شیرين و

ی مذکور غلطند. اوال در جهان دريای شود. هر سه نکتهصید می

ممکن است گفته شود منظور محمد : شیرين وجود ندارد. ثانیا

های شیرين با درياست. در اينصورت هم دو تماس آب رودخانه

 خطا وجود دارد. يکی اينکه رودخانه که دريا نیست. و دوم اينکه

شوند و اين ادعا آب شیرين و شور بتدريج با هم کامال مخلوط می

شوند غلط است. ثالثا: در آب شیرين لؤلؤ و که با هم مخلوط نمی

به احتمال بسیار قوی محمد از . مرجان وجود ندارد که صید شود

دريانوردان شنیده بوده است که در محل الحاق رود به دريا آبهای 

همند. محمد اين مطلب را درست درك  شیرين و شور در مجاور

نکرده و به اين صورت غلط در قرآن آورده است و به خدا نسبت 

 .داده است

                                                           
 .22الی19رحمن،  .1
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 پاسخ به شبهه:

ابتدا در اين مورد توضیحاتی عرض نمايم، سپس هر سه ادعای 

 نويسنده را پاسخ خواهیم داد إن شاء اهلل.

 ديده را دريايی دو نشدن ترکیب ويدئوی ما یهمه احتماال

 روی( آبی رنگ به ديگری و است ایقهوه و آلودگل يکی که)باشیم 

 قید کرده اند، آيات هم را مجید اهلل کالم از آياتی کلیپ آن

 :فرمايندمی که الشأنیعظیم

وَهُوَ الَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ 

 در را دريا دو که است کسی خدا» 1 بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًابَیْنَهُمَا 

 ديگر آن و است، شیرين شیرينِ يکی اين سازدمی روان هم کنار

 استکرده  ايجاد مانعی و حاجز دو آن میان در خداوند! شور شورِ

  .  «است ساخته جدا هم از کامالً راها آن که

 :فرمايندمی ديگری جای در مهربان خدای يا

 رَبِّکُمَا آلَاءِ فَِبأَیِّ *يَبِْغیَانِ لَا بَرْزَخٌ بَْینَُهمَا*َيلْتَقِیَانِ الْبَحْرَيْنِ  مَرَجَ

 مختلف) دريای دو» 2وَالْمَرْجَانُ اللُّؤْلُؤُ  مِْنهُمَا يَخْرُجُ*تُکَذِّبَانِ

 و است کرده روان هم کنار در را( سرد و گرم و شور، و شیرين

 مانعی و حاجز دو آن میان در امّا. است داده قرار يکديگر مجاور
                                                           

 .53فرقان،  .1

 .22الی19رحمن،  .2
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 پس. کند سرکشی و بیامیزد ديگری با يکی گذاردنمی که است

 انکار و کنیدمی تکذيب را خود پروردگار نعمتهای از کدامیك

 . «آيدمی بیرون مرجان و مرواريد دو، آن از ! د؟يینمامی

 :فرمايدمی فاطر یمبارکه سوره 12 یآيه در يا

 مِلْحٌ ذَاوَهَ هُ شَرَابُ سَائِغٌ فُرَاتٌ َعذْبٌ هَذَا الْبَحَْرانِ يَسْتَوِی وَمَا

 نَهَاَتلْبَسُو لْیَةًحِ رِجُونَوَتَسْتَخْ طَرِيًّا لَحْمًا تَأْکُلُونَ کُلٍّ وَمِنْ أُجَاجٌ

 دو» شُْکرُونَتَ کُمْوَلَعَلَّ فَضْلِهِ مِنْ لِتَْبَتغُوا مَوَاخِرَ فِیهِ الْفُلْكَ وَتَرَى

 نوشیدن برای و شیرين و گوارا يکی اين. نیستند يکسان دريا

 گوشتها آن دوی هر از. تلخ و شور ديگر آن و است، خوشگوار

 پیرايش برای زينت وسائلها آن دوی هر از و خوريد،می تازه

 پیش و شکافندمی را درياها کشتیها بینیدمی.  آوريدمی بیرون

 .«باشید  شکرگزار و گیريد بهره خدا فضل از تا روند،می

 به را ويديويی یقطعه  اين مردم یهمه که نمايیممی مشاهده

 که شده زياد بسیار قرآن به باورشان و اند پذيرفته معجزه عنوان

 را آن اکنون و کرده اشاره چیزی همچین به خدا کالم قبل قرن 14

 ...بینیممی

 ستیزاسالم عنوان تحت افرادی کرديم مشاهده ناگاه به ولی

 صحت چیزی همچین و است غلط ويديو اين که کردند اعالم

 !!!ندارد
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 دريای جهان، در ما اصال که دادند ارائه علمی شواهد و داليل

 و نیست درياها به مربوط تصاوير اين گفتند يا! نداريم شیرين

 که باشد... میو دانمارك اسکارگن خلیج در دريا آب پیشروی

 اين به که ديگری یهانقد و( دريا و دريا نه) دريا و خلیج شودمی

 .کردند وارد مساله

 اعالم مسلمان جوانان از ایعده نمودم، مشاهده میان اين در

 دريا در هارودخانه آب ريختن به مربوط آيات اين که کردند

 شور، ولی درياها و هستند شیرين هارودخانه چون باشدمی

 نهايت در اينها دوما و نیست دريا رودخانه اوال گفتند مخالفان

 شوند..نمی قاطی گفته قرآن ولی شوند،می قاطی

 آيات منظورِ کردند اعالم مسلمان جوانان آن از پس

 به :که گويندمی ایپديده به هالوکالين)است  لوکالينهایپديده

 هااقیانوس عمق در ...و تبخیر میزانآب،  هایجريان دلیل

 شورتر که قسمت آن نتیجه شود، درمی ايجاد متفاوتی شوريهای

 قسمت دو آن و نمايدمی ايجاد نامرئی سدی و رودمی زير به است

 شودمی زياد و کم گفتند تنها شوری مخالفان ولی( شوندنمی قاطی

 .آيدنمی بوجود شیرين دريای نام به چیزی آنجا در و

 گلف مثال است دريايی هایجريان منظور گفتند ایعده

 گفتند مخالفان شوند، ولینمی قاطی هاقیانوس آب با که استريم،
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 اختالف دلیل به و دارند کمتری شوری نهايتا ها همجريآن اين

 شوند.نمی قاطی هم با دمايی

 آيا رسد، ولیمی نظر به منطقی حدودی تا مخالفان نقدهای

 چیست؟ آيات اين منظور واقعا

 اکنون هستند، ولی قرآن علمی اعجاز آيات اين گفتیممی ما 

 خطای يك بلکه نیستند اعجاز تنها نه گويندمی ستیزاناسالم

 شیرين دريای بنام چیزی چون شوندمی محسوب هم علمی فاحش

 ...و نداريم

 :باشدآمده چه می پیش جريانات اين تمام به ما پاسخ اما

 دوستان هم و اند بوده اشتباه در ستیزاناسالم هم متاسفانه

 .ما مسلمان

 ایمعن به صرفا و صرفا بحر یواژه که بدانیم بايد چیز هر از قبل

 ديکشنری از "بحر"ی واژه معنای اين نیست، بفرمايید دريا

 (فارسی به عربی هایلغت فرهنگ ترينمعروف از)المنجد 

 و فراخی دريا،: بِحَار و بُحُور و أَبحُر ج: البَحر معنی: کلمه»

( الخِضَمَ) را بزرگ دريای و است،( البَرُّ) ضد واژه اينکه. آب فراوانی

 بسیار و بخشنده مرد شور، آب بزرگ، یرودخانه هر گويند،

 عروضیان عرف در و: العَرُوضِیّینَ اصِطالحِ فی بُحُور ج -نیکوکار،
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 بَحرِ فی» میان در خالل، در: «بَحر فی» است شعر یقافیه و وزن

 «.سال دو خالل در: «سَنَتَین

 است، بحر اشتباه ستیزاناسالم فرض ماجرا اولِ همان پس، از

 که دارد، همانگونه هم ديگری معناهای دريا معنای جز به

 «بر» یواژه متضاد« بحر» یواژه نموده تصريح هم فوق ديکشنری

 .باشدمی خشکی معنای به

 باشد.معنای آب زياد می لذا بحر به

 !دريا معنای به فقط بحر که)بپذيريم  را ستیزاناسالم فرض اگر

 محسوب خشکی يعنی «بر» جزو بايد هم هارودخانه پس( باشد

!! !«بر» شوندمی همها آن پس! هستند بحر از غیر چون!!! شوند

 خیر . !!است؟ خشکی رودخانه آيا ولی

 و کارون و سیپی سیمی و نیل و آمازون دِبی رودخانه دانیدمی

گذر کرده از يك  )دِبی: مقدار آب!!! است چقدر دجله و ارس

 (ی مشخص در يك ثانیهنقطه

 ولی اين چه ربطی به بحر شور و شیرين دارد؟

 71 زمین یکره هایآب میزان بندی،تقسیم يك در عزيزان

درصد  71 آن از حال .درصد 29 هاخشکی میزان و باشدمی درصد

 (:زمین یکره آبهای کل)
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 درصد 2باشد، می هااقیانوس و درياها به مربوط درصد 97

 و هارودخانه تمام هم ماندهباقی درصد 1 و قطبی هایيخ به مربوط

( آب بخار)اتمسر در موجود آب و جهان زيرزمینی هایآب

 .باشدمی

 درصد آبهای شیرين هستند. 3درصد آبهای شور و آن  97آن 

شود، پس چون گفتیم که بحر به مجموعه آب زيادی گفته می

 3ها و درياها و بحر شیرين آن درصد اقیانوس 97بحر شور آن 

های قطبی و بخار های زير زمینی و يخها و آبدرصد رودخانه

 باشد.اتمسفر می

 : بفرمايید دقت

 و هاشوری اين فرمايدمی( تعالی و سبحانه)متعال  خدای

 وجود دو اين بین تمايز همیشه شوند ونمی قاطی هم با هاشیرينی

شور و شیرين جهان دقیقا اين قاعده وجود  یهادارد؛ در مورد آب

اين  آب یچرخه يا هیدورلوژی یچرخه بنام فرايندی دارد. چون

 کند.موارد را از هم تفکیك می

 شودمی تبخیر ...وهارودخانه و درياها آب چیست؟ آب چرخه)

 ابر، دوباره به شودمی تبديل و شودمی رود، متراکممی آسمان به و

 (گرددمی بر زمین زير و هارودخانه و درياها به و باردمی
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 گذشته سطور به کرديم درك را آيات منظور وقتی حال

 ...بخوانید را آيات دوباره و بازگرديد

 گفته هاترجمه چرا که است اين شودمی ايجاد که سوالی اولین

 !دريا دو اند

 آن و اندداده انجام محترم اساتید را ترجمه که است اين پاسخ

 متفاوتی معانی عربی زبان در نیست، کلمات پرودگار کالم ترجمه؛

 اگر پس! کرد قید ترجمه در را معانی تمام که تواننمی و دارند

ندارد  آيه خود به بدهد، ربطی رخ تفاسیر يا ترجمه در اشتباهی

 .است بزرگوار اساتید نگرش بلکه

 دو اين در است کرده ذکر متعال خداوند که توصیفاتی تمام و

 .شودمی يافت( خود خاص معناهای با)بحر 

 االن) مرجان و لولو تازه، کشتیرانی، حتی نشدن، گوشت قاطی

 دهند، البتهمی پرورش مرواريد هامرداب و سدها و هارودخانه در

 (است کمتر درياها در موجود شور آب مرواريد از قیمتشان

ی آب ندارد، فقط به اين نکته: موضوع ما هیچ ربطی به چرخه

ق خاطر از آن استفاده کرديم که بگويیم تفکیك اين دو بحر از طري

 گیرد.همچین فرايندی صورت می

 دارند؟ ای بهانه چه ستیزاناسالم بار اين
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 عربستان انسوز صحرای در نیست؟ قرآن علمی اعجاز اين آيا

 و شراب و زن مردم شعار که جايی در! بود مرسوم دخترکشی که

 !سازد مطرح را موضوعات اين سواد بی فرد بود، يك شمشیر

 که کلیپی هر بزرگواران کنممی توصیه هم مسلمانم عزيزان به 

 هب ما ندارد نیازی که است قدرتمند آنقدر نکنید، قرآن باور ديديد

 نآ بیايند ستیزاناسالم فرداروز و کنیم، درست اعجاز آن برای زور

 .کنند نقد! افتخار با را هاکلیپ

 افکن:حال برگرديم به شبهات فرد شبهه

عزيزان چون ديدگاه کمی جديد است وقتی آن را در اينترنت 

منتشر نمودم مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت و به همه آن 

شما عزيزان آن پرسش و نقدها پاسخ دادم، جهت آشنايی بیشتر 

 کنم:ها را در اينجا قید میپاسخ

 

 افکن سه شبهه وارد کرده است، در متن باال اوال و دوما)شبهه

ال را پاسخ داديم، سوما هم در بین سواالت قرار دارد و اتفاقا سو

 آخر است.(

 سوال:



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

323 

 

 تايید آيات شواهد اما دارد هم ديگری معانی بحر کلمه خب

 ...گويممی ادامه در دريا دو معنی بر هستند کننده

 

 :پاسخ

 حتما که کنیدمی اصرار شما ولی دارد هم ديگری معنای بله

 بیشتر غیرمحقق مسلمانهای از شما انگار! است دريا منظورش

 !ايد گرفته قرار درياها آن شدن قاطی هایفیلم تاثیر تحت

 که هستند ديگری چیز یکننده تايید آيات، شواهد همچنین

 شد. عرض شما خدمت

 :سوال

 گفته اهلل بگید توانیدمی چطور بزرگوار کرديد تحريف خب

 و شور دريای و شیرين دريای گفته اهلل ها؟؟شیرينی و هاشوری

 ...شده قايل ایويژگی و صفت کدام هر برای و کرده تفکیك ...تلخ

 :پاسخ

 گويممی بلکه شیرينی، و شوری فرموده خدا امنگفته هرگز بنده

 : فرموده تعالی باری خداوند

مَا يَسْتَوِی الْبَحْرَانِ هََذا َعذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ 

 شما مشکل "تلخ و شور بحر "و "شیرين بحر" يعنی» أُجَاجٌ 
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 از بنده ولی! دريا يعنی بحر گويیدمی زور به که اينجاست

 دارای که زياد، آبی آب فرموده که آوردم شما برای ديکشنری

 متن کردن کارینیست، دست کار در تحريفی باشد و فراوانی حجم

 اينکه نه! تحريف شودمی است پرودگار کالم مستقیما که قرآن

 شما اينکه مثل! بگیرد قرار نقد مورد عزيز مترجمان یترجمه

 درست ید، ايندانمی خدا حرف هم را مترجمان ديدگاه و حرف

 بزرگوار. دوست نیست

 :سوال

 يا شدن مخلوط ما بحث نداره آب یچرخه به هم ارتباطی هیچ

 شوند.می مخلوط نهايت در که نشدنه

 :پاسخ

 است؟ آب یچرخه مورد در آيه اين که امکرده ادعا بنده آيا

 ايد. نموده برداشت اشتباه خیر

 

 اين طبق و دارد وجود جهان در ایچرخه همچین گويممی بنده

 با و خود جای به شور آب و رودمی خود جای به شیرين آب چرخه

 چگونگی شرح در که بود توضیحی اين و .شوندنمی قاطی هم

 کردم. عرض جهان شیرين و شور هایآب نشدن قاطی
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 :سوال

 درياست. دو قرآن منظور کنم اثبات بزاريد اول اما

 :پاسخ

 خدمتم. در هم باز و دادم جواب باال سطور در

 :سوال

 منبع. دوما دهند؟ اوالمی پرورش رو گفتید که چیزهايی اون

 ...نداره ربطی بدهند پرورش

 

 :پاسخ

 پرورش( مرواريد)لوءلوء شیرين، آب در بودم گفته بنده

 :بنويسید گوگل در بفرمايید ايدخواسته منبع دهند، شمامی

Hyriopsis schlegeli 

 .است شیرين آب تن نرم يك نام اين

 آب یدرياچه بزرگترين که (ژيگا استان در) بیوا یدرياچه در

 بسیار رنگ زرد هایمرواريد تننرم اين هست، توسط ژاپن شیرين

 .کنندمی کشت قیمتی

 :نظر مورد کشت مورد در توضیحات اين
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https://en.wikipedia.org/w/index.php؟

title=Cultured_freshwater_pearls&oldid=740137664 " 

 :ديگر نیاز مورد اطالعات اين بفرمايید

https://scholar.google.com/scholar?q=Hyriopsis+schlegeli+na

ture&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ah

UKEwiI2I2Bz6DPAhVGsxQKHabEDEIQgQMIGTAA 

 ؟"دارد ربطی چه" گويیدمی که اينجاست جالب اما

 دبگیري اشکال قرآن از تا زيرا ندارد ربطی شما ديدگاه طبق بله

 کمی اگر کنید، ولینمی قبول را دريا جز ديگری معنای هیچ

 هایآب در که بینیدمی بگیريد، نظر در زياد آب را آن محققانه

 .است استفاده قبل و آيدمی بدست چیزی همچین هم شیرين

 :سوال

 و هاشیرينی کل منظور که فرض اين و دريا دو میگه قران

 کرديد؟؟ برداشت اينو جمع کلمه کدام از !!!غلطه هاستشوری

 :پاسخ

 !دريا دو نگفته و! بحر دو فرموده قرآن

 هارودخانه و هادرياچه و هاچشمه يعنی)فراوان  آب يعنی بحر

 .(زياد و فراوان آب شوندمی هم با که ...و

 :سوال



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

327 

 

 يك ضمن در ندارد اهلل آفرينش به مصنوعی ربطی هم سدها

 و درياها و هااقیانوس و رودخانه را بحرين بدهید نشان ترجمه

 کند. ترجمه ...و مرداب

 :پاسخ

 يا خداست دست یساخته بگويیم که نداريم سدّ به کاری ما

 !بشر

داريم،  کار هستند شیرين آبهای که سدها تامین یسرچشمه به

 برای باال در ولی .است شیرين هم سّدها داخل آب که شد عرض و

 سد دهند کهمی کشت مرواريد بیوا یدرياچه در دادم توضیح شما

 خود مقصود به شما بودمی هم سد اگر ولی! نیست هم

 رسیديد.نمی

 نگاه خرمدل دکتر ینوشته نور تفسیر ترجمه، به يك گفتید

 معرفی به فرقان، ايشان یمبارکه یسوره 53 آيه توضیحات کنید

 اند. پرداخته هم ايده اين

 :سوال

 و لولو که بدهید نشان را رودخانه يك طبیعی طور به ضمن در

 ؟!شودمی يافت آن در مرجان

 :پاسخ



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

328 

 

 حاصل مرواريد شیرين آب منابع در گفتم و نه مرجان اوال

 بلکه نشده مطرح مصنوعی و طبیعی بحث قرآن در شود، دومامی

 مرواريد شیرين آب)دارد  وجود مرجان و لولوها آن در گفته

 زندگی آن در مرواريدساز تنانِنرم و هاصدف دهد زيرامی

 قابلیتی همچین اصال که بود درست شما حرف زمانی( کنندمی

 هاستفاد خود نفع به آن ها ازانسآن و دارند قابلیت نداشتند، ولی

 درست پس دهندمی کشت آن در چون گويیدمی کنند، شمامی

 !نیست

 کشت در کنندمی تقويت تناننرم و هاصدف درون را آن

 ...مصنوعی

 :سوال

 اهلل ...هافرض اين بر است تیرخالصی 61آيه نمل سوره ضمن در

 در !!دريا دو به میرسه بعد وهاکوه بعد و میکنه تعريف رودها از اول

 که کند تفکیك را بحرين میتونست آيه يك در حداقل و ادامه

 !!نکرده

 :پاسخ

 نفرموده! بحر دو فرموده نادرست، خدا فرض هم تکرار هم باز و

 مترجمان یترجمه به توجه با که است شما ديدگاه دريا، اين دو
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 فرهنگ به گويندمی بزرگ آب به بحر .است شده ايجاد شما برای

 :بیندازيد نگاهی هالغت

 اين. آب نىفراوا و فراخى ، دريا:  بِحَار و بُحُور و أَبْحُر ج: بَحْر

 هر ،گويند(  الخِضَمَ)  را بزرگ درياى و است،(  البَرُّ)  ضد واژه

 نیکوکار. بسیار و بخشنده مرد شور، آب بزرگ، ى رودخانه

 توجه باشدمی زير لینك در ترجمه کاملترين که 9 یشماره به

 کنید.

-http://www.almaany.com/fa/dict/ar

1B8%AD%D8%D8%A8%fa/%D  

 و ايد کرده مطرح را نمل مبارکه یسوره یشريفه آيه بحث اما

 !خالص تیر گويیدمی آن به

 :بفرمايید توجه آيه به

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجََعلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا َروَاسِیَ 

 وَجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَْينِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَْکثَرُهُمْ لَا َيعْلَمُونَ

( انسانها اقامت محلّ  و) قرارگاه را زمین که کسی يا( بهترند بتها)»

 برای و است، آورده پديد هارودخانه آن میان در و است، ساخته

 از را زمین قشر تا) است آفريده استوار و پابرجا کوههای زمین

 تا) است کرده پديدار مانعی دريا دو میان و( دارند نگاه لرزش

 خدا با معبودی آيا( اينها به توجّه با حال. نگردند يکديگر یآمیزه

http://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
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 را خدا عظمت قدر و) نادانند و خبربی آنان بیشتر اصالً! ؟است

  «.(دانندنمی

 و شور بحر بعد و هارودخانه بحث و است کرده را هاکوه بحث

 نمودم اقتباس نور تفسیر از را  ترجمه اين کنید شیرين، توجه

 53 آيه به کرده اشاره توضیحات در ولی .دريا اند فرموده استاد

 خودشان( فرقان 53  آيه توضیح در)آنجا  در و فرقان یسوره

 شور هایآب تمام تواندمی که اند کرده ذکر هم را ديگر هایديدگاه

 از راها آن هاخشکی و هاکوه که باشد منظور هم جهان شیرين و

 .شوندنمی قاطی و اند ساخته جدا هم

 فرموده بار يك خدا که است اين آيه اين در شما اشکال

 ساخته، پس جدا هم از راها آن ،"بحر" فرموده بار يك و "انهار"

 دانید.می نادرست را من استدالل

 رودخانه؟ يعنی بحر باشم گفته من که بیاوريد دلیل يك اوال

 و همه و زيرزمینی هایآب و هادرياچه و هارودخانه گويممی من

 اينکه پس .شور آبهای یهمه و شیرين هایآب یهمه

 به اصال کنندمی عبور هاکوه میان از که کرده ذکر را هايیرودخانه

 .نیست بحر عبارت معنای شدن خراب معنای
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 فقط» را بحر اگر که بودم کرده عرض شما خدمت هم پیشتر من

 "خشکی" يا "بر" را ماندمی باقی چه هر بايد ید، پسدانمی «دريا

 ... و هادرياچه و سدها و هاچشمه و رودها يعنی بنامیم؛

 خشك همه نیل و فرات و دجله رود شما استدالل طبق

 .شماست استدالل در آشکاری تناقض اين و!!!! هستند

 :سوال

 است. عجیب کرديد جمع را مثنی کلمه يك چطور

 :پاسخ

 ؟؟؟!است عجیب

 يا است دو، جمع!!! جمع شودمی شیرين و شور گروه دو مگر

 !مثنی

 :سوال

 کرديد هاشیرينی و هاشوری به تبديل را شیرين و شور چطور

 تر.عجیب

 :پاسخ

 ايد.نموده مطرح را اين دوم بار برای
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 که"فراوان  آب دو يعنی)شیرين  و شور بحر دو فرموده اينکه

 خود( هستند شیرين و شور  و "است زياد هایآب از شده جمع

 و شوريها کل مقدار منظورش بحرين که دهدمی شرح

 .هاستشیرينی

 ديد از ولی! کنیدمی وارد اشکال من استدالل جزئیات به شما

 !خودتان استدالل

 :سوال

 هر به آيات تطبیق دنبال فقط شما میزنم رو حرف اين ببخشید

 هستید. نحوی

 :پاسخ

 محترم خوانندگان دست قضاوت

 تعطیل را تفکری هرگونه یدروازه که اينجاست مشکل

 و است همان گفتند عزيز مترجمان آنچه هر گويیدمی و نمايیدمی

 است ممکن گويندمی مفسران خود شد عرض که حالی در .تمام

 .(هاشیرينی و شوری تمام)باشد  اين منظورش

 الی و گل شدن قاطی فیلم آن بگويم من داريد انتظار شما

 مطالب شما و کنم دفاع من! است درست دريا آب و خلیج
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 اشکال عنوان به را الحادی رد هایسايت و الحادی ضد هایکلیپ

 .کنید مطرح

   گويیدمی نمونه برای و! تابیدنمی بر را ديگری تفسیر هیچ لذا و

 !هستید تطبیق دنبال به فقط

 :سوال

 فقط نگفته ولی دريا از میاد ها بیرونمرجآن که گفته درست بله

 حرف هم شیرين از بلکه( شور هایآب فرض طبق يا)شور  دريای

 ...دو آن گفته چون زده

 و هستند شور درياها یهمه که آنجا از ترتیب اين به پس

 آب در که مرجانی نتیجه در هستند ها دريازیمرجآن همگی

 معنای به بحر گرفتن نظر در فرض با حتی و نداريم باشد شیرين

 نمیشه. مرجانی ازش شیرين آب

 :پاسخ

 گفتمی و داشت وجود تخصیص که بود وارد زمانی اشکال اين

 ناال ولی .مرجان و لولو شور بحر در و مرجان و لولو شیرين بحر در

 وجود مرجان لو لو شیرين و شور بحر در گويدمی نیست اينگونه

 در يا. مرجان ديگری در و باشد لولو يکی در که شودمی دارد و

 است. عام مفهومش چون لولو فقط ديگری در و مرجان و لولو يکی
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 بگويند سیب، از پر ديگری انگور از پر يکی داريم سبد دو مثال

 مه دو هر در حتما يعنی ...دارد وجود سیب و انگور سبد دو اين در

 داره؟ وجود انگور هم و سیب

 نیست. گونه اين که دانیدمی

 

 

 فکرکردن توسط قلب در سینه : ششمی سی و شبهه
 

أَفَلَم يسِیرُوا فِی اْلأَرضِ فََتکُونَ لَهم ُقلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ 

ها لَا تَعمى الْأَبصار ولَکِن تَعمى الُْقلُوب اَلّتِی فِی يسمعونَ بِها فَآن

اند تا دلهايى داشته باشند که آيا در زمین گردش نکرده» 1الصدورِ

با آن بینديشند يا گوشهايى که با آن بشنوند در حقیقت چشمها 

 «.هاست کور استکور نیست لیکن دلهايى که در سینه

و در حقیقت » 2وإِنَّ ربك لَیعلَم ما تُکُِنّ صدورهم  وما يعِلنُونَ

هايشان نهفته و آنچه را آشکار سینه پروردگار تو آنچه را در

  «.داندیدارند نیك میم

                                                           
 .46حج،  .1

 .74نمل،  .2
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يعلَم ما فِی السماواتِ ولْأَرضِ ويعلَم ما تُسِرُّونَ وما تُعلِنُونَ واللَّه 

ها و زمین است آنچه را که در آسمآن» 1علِیم بِذَاِت الصدورِ

داريد یکنید و آنچه را که آشکار میداند و آنچه را که پنهان میم

 «.ها داناستداند و خدا به ذات سینهیم

در آيات فوق و بسیاری آيات ديگر قرآن و همچنین در سنت، 

تفکر، ايمان، احساس و امثالهم به قلب درون سینه نسبت داده 

ی چهارم علی شده است که غلطی فاحش است. مثال خلیفه

به رگهای درونی انسان پاره گوشتی آويخته که - " :گويدمی

ترين اعضای درونی اوست و آن قلب است که چیزهايی از گرفش

)نهج البالغه حکمت  "حکمت و چیزهايی ضد آن در او وجود دارد

ای به مغز بعنوان در قرآن و سنت حتی اشاره يی(. در هیچ جا105

ی تاريخ بشری و در اين خطا در گذشته .محل ادراك نشده است

دانست که مغز درون بشر نمیتمام ملل شايع بوده است در گذشته 

جمجمه چکاره است و تمامی درك و احساس را به قلب نسبت 

ی عضالنی است. محمد هم که قلب يك پمپ سادهداد در حالیمی

 اين غلط را از محیطش گرفته و به اسم خدا وارد قرآن کرده است.

 .ی محمد استو اين دلیل قطعی است بر اينکه قرآن ساخته

 :پاسخ به شبهه

                                                           
 .4تغابن،  .1
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 افکن اين مطالب را در چه زمانی نوشته است، ولینمیدانم شبهه

های علمی بر کسی پوشیده اکنون در عصر ارتباطات ديگر واقعیت

کند و در فهم و گفتند قلب فکر مینیست. تا سالها پیش اگر می

کرد ولی خوشبختانه در دنیای ادراك ما موثر است کسی باور نمی

 ين مهم را به اثبات رسانده است.امروز تحقیقات فراوانی ا

دهند و در عمل چه زيادند افرادی که قلب خود را از دست می

دهند، جای میها آن یپیوند قلب، قلب شخص ديگری را در سینه

شود که عاليق و ساليق آن فرد اما در کمال ناباوری مشاهده می

صاحب قلب )صاحب اصلی( به فرد دوم )که قلب را برای آن کار 

 شود.اند( منتقل میگذاشته

 :اند فرموده چه قرآن در منّان پروردگار ببینیم چیز هر از قبل

ولَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنََّم َکثِیرًا مَِن الْجِنِّ وَاْلإِنِْس لَهُْم قُلُوٌب لَا يَفَْقهُونَ 

يَسْمَعُونَ بَِها أُولَئِكَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ ِبهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا 

 1کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ ُهمُ الْغَافِلُونَ

 پراکنده( جهان در) و آفريده را آدمیان و جنّیان از بسیاری ما»

 بدان اين. )است آن در اقامت و دوزخ آنان سرانجام که ايمکرده

 به رهنمون آيات)ها بدآن که دارند يیدلها آنان( که است خاطر

 هاینشانه)ها بدآن که دارند يیهاچشم و فهمند،نمی( را کماالت

                                                           
 .179اعراف،  .1
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 که دارند يیگوشها و بینند،نمی( را يکتاپرستی و خداشناسی

 چون) اينان. شنوندنمی( را ساززندگی اندرزهای و مواعظ)ها بدآن

 را خود مضارّ و منافع و جويندنمی سود بايد که چنان اعضاء اين از

 بلکه و چهارپايانند همسان( دهندنمی تشخیص هم از

 فراتر پا فطرت سنن از چهارپايان که چرا) ترندسرگشته

 واقعاً اينان(. پويندمی تفريط و افراط راه اينان ولی گذارند،نمی

 . «هستند( خود آخرت دنیا و صالح از) خبربی

 

 دلهايی فرموده منّان پروردگار کنیممی مشاهده که همانگونه

 یايده يك اين گويندمی ستیزاناسالم .فهمندنمی آن با که دارند

 قلب که کردندمی تصوّر مردم قبل سال هزاران چون است قديمی

 تفکّر شده نگاشته قبل قرن 14 در که هم قرآن و است تفکر مرکز

 گونه هر اينکه از قبل .است کرده تبعیت را زمان همان مردم

 :بفرمايید توجه نکته اين به توضیحی

 العملعکس شما نظر درآمد، به درست قرآن حرف اگر حال

  آورند؟می ايمان قرآن به بود؟ خواهد چه ستیزاناسالم

 قبل مردم نکرده، هنری که قرآن گويند، خبمی مستقیم!!! خیر

 !!!دانستندمی را اين قبل سال هزاران در هم او از
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 و نیستند مستقیم صراطی هیج بهها آن بگويم خواهممی

 و گوشت و پوست در اسالم با خصومتِ و جويیگیری، عیببهانه

 توبه متعال خداوند درگاه به اينکه از غیر شده آمیخته خونشان

 .نمايند

 

 .پردازيممی موضوع بررسی به حال

 همکاری با آمريکا آريزونای دانشگاه از محققانی 2002 سال در

 قلب که-نفر  10 روی بر را تحقیقاتیوايی هادانشگاه پژوهشگران

 خود یسینه در را ديگری شخص قلب و  داده دست از را خود

 دادند.. انجام -بودند زدده پیوند

 هایسوال و کردند انتخاب آمريکا مختلف نقاط از را نفر 10 اين

 و خانواده" و "قلب یگیرنده فرد دوستان و خانواده" از را مربوطه

 انگیزشگفت بسیار نتايج .پرسیدند "قلب یدهنده فرد دوستان

 دهنده قلب فرد از زير موارد که کردند مشاهده وضوح بهها آن بود

 :است شده منتقل گیرنده فرد به

 (food)غذايی  هایمندیعالقه .1

 (music)موسیقی  نوع و سبك .2

 (art)هنری  یعالقه .3
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 (sexual)جنسی  مسائل .4

 (recreational)تفريحات  .5

 (career preferences) (حرفه نوع)ای حرفه یسلیقه .6

 هب مربوط حسیِ تجربیاتِ و هانام از ادراکات، از خاصی موارد. 7

 .کنندگان اهدا

 

 نمونه يك که دارد وجود جالبی مواردِ مصاحبه و تحقیق متن در

 :خوانیممی هم با را

 يك با و است کارژيمناستیك که)ساله  14 دختر يك قلب

 پیوند ساله 47 مرد يك برای را( شودمی مواجه ورزشی یسانحه

 شده هابچه دختر مثل شوهرم گويدمی مرد آن دهند، همسرمی

 انجام غريب و عجیب حرکات خندد،می بلند صدای با! است

 اوقات گاهی حتی ...است ساله 14 که کندمی تصور دهد، اومی

 صاحب بود کار ژيمناستیك) !!!دهدمی انجام پرش خودیبی

 ...(قلب

 :تحقیق گزارش و مقاله دانلود لینكِ اين

http://www.newdualism.org/nde-papers/Pearsall/Pearsall-

Journal%20of%20Near-Death%20Studies_2002-20-191-206.pdf 

 .بفرمايید مطالعه و کنید دانلود را آن خود توانیدمی
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 در را عبارت اين توانندمی باشندمی تحقیق اهل که افرادی 

 :شوند مواجه زمینه اين در مطالب انبوه با و بفرمايند تايپ گوگل

Changes in heart transplant recipients that parallel the 

personalities of their donors 

 هم هنوز قلب عملکردهای اين چگونگی که بدانیم بايد ادامه در

 !است ناشناخته بشر برای

 خون پمپاژ سوای قلب که) معتبر علمی داليل اين وجود با اما 

 خرده قرآن به ستیزاناسالم( دارد نقش هم شناخت و ادراکیات در

 ای "گفت بايد"حقیقتا ! است تضاد در روز علم با که گیرندمی

 قرآن وگرنه "است تضاد در علم با شما هایبهانه قرآن منتقدان

 ياد دارد ولی وجود هم ديگری داليل. ندارد دانش و علم با تضادی

 :گويدمی که افتادم شعر اين

 

 در آنچه را تو است   **   بگو هوس لدنی علم بگفتا دل

 دسترس است  

 دگر؟ گفت.الف گفتم

 است بس حرف است   ***   يك کس خانه در هیچ گر گفتم

 .شدم منصرف بیشتر داليل یاقامه از و 
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 خب گويندمی داليل اين خواندن از بعد مخالفان مطمئنم اما

 زياد اسالم پس! است تفکر مرکز قلب دانستندمی که هم قديمیان

 گويیم، شمامیها آن به همیشه مثل و ...!است نزده مهمی حرف

 (سلم و علیه اهلل صلی)پیامبر به را اين کسی که بیاوريد سند يك

 .کنیم قبول را شما حرف تا داده ياد

 مرگ از بعد زمین کردن : زندههفتمی سی و شبهه
 

زمین )در آيات متعدی در قرآن آمده است که خدا زمین مرده 

ی ديگر کند گیاه و موجودات زندهرا در بهار زنده می (در زمستان

 :کند. مثالايجاد می

إِلَى بلَدٍ میتٍ  فَُتثِیرُ سحابا فَسقْنَاه الَّذِی أَرسلَ الرِّياح واللَّه

و خدا همان کسى » 1النُّشُور موتِها کَذَلِك فَأَحیینَا بِهِ الْأَرض بعد

انگیزند و یابرى را برم (بادها)کند پس یاست که بادها را روانه م

آن را به سوى سرزمینى مرده رانديم و آن زمین را بدان  (ما)

چنین (نیز)پس از مرگش زندگى بخشیديم رستاخیز  (وسیله)

 «.است

                                                           
 .9فاطر،  .1
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 ويحیِی الْأَرض مَِن الْحی الْمیت مِنَ الْمیِت ويْخرِج الْحی يخْرِج

زنده را از مرده بیرون  (خدا») 1تُخْرَجونَ موتِها وکَذَلِك بعد

آورد و زمین را بعد از مرگش آورد و مرده را از زنده بیرون مىیم

 .«شويدبیرون آورده مى( از گورها) سازد و بدين گونهیزنده م

دانیم در زمستان تخم گیاهان و حشرات می که مادر صورتی

کنند. اند و در بهار در شرائط مناسب رشد میوجود دارند و زنده

آيند. اين خطای حیوان از خاك مرده بوجود نمی درواقع گیاه و

ی گندم دانسته که مثال دانهدهد که محمد نمیمحمد نشان می

 .دامد است نه از خزنده است. و اين داللت دارد که اين کالم از مح

 پاسخ به شبهه:

داند در اين شبهه هم مرتکب اشتباه همیشگی شده است و نمی

که خدای رحمن)سبحانه و تعالی( طبیعت زمستانی را به موجودی 

 مرده تشبیه کرده است، نه اينکه آن را مرگ مطلق بداند.

به نظر من حتی طرح همچین شبهاتی توهین به شعور مخاطب 

 .شودتلقی می

توانیم طبق ام میبارها در جريان نقد اين شبهات اعالم نموده

 ها را هم مردود اعالم کنیم..المثلاين قاعده خیلی از ضرب

                                                           
 .19روم،  .1
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است،  چند تا پیراهن بیشتر پاره کردهمثال بگويند فالنی 

 توانیم بگويیم نادرست است  او هرگز پیراهن پاره نکرده بلکهمی

 را دور انداخته است!ها نآ هايش کهنه شدهوقتی پیراهن

 

ی بیشتر است، اصال بحث در حالی که اينجا منظور تجربه

 پیراهن نیست.

ولی طراح اين شبهه سبب خیری را هم فراهم نمود که اين 

 سوال را از ناباوران و تکرار کنندگان اين شبهه بپرسیم:

 .آيندنمی بوجود مرده خاك از و حیوان گیاه درواقع"گويید: می

 دانید!شما که اين را می

 

گويید بوجود ی زمین میپس چرا برای آغاز حیات بر روی کره

شود و هیچ اشکالی ندارد؟ چرا آمدن حیات از مواد بی جان می

گويید بصورت بسیار اتفاقی در درياهای اولیه مواد معدنی می

 تبديل به اسید آمینه )مواد آلی، زنده( شدند؟
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جا کنید؟ )که در آنداريد ولی اينجا را رد میچرا آنجا را قبول 

واقعا در اشتباه هستید، در اينجا فقط يك تشبیه انجام شده و 

 موجود زنده است ولی در آنجا هیچ حیاتی وجود ندارد(.

 زوجند؟ موجودات یهمه : آیاهشتمی سی و شبهه
 

 چیزى هر از و» 1کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَْینِ لَعَلَّکُمْ تَذََکّرُونَ وَ مِن

 «.گیريد عبرت شما شايد آفريديم زوج دو

وجود  زوج بصورت جهان در هر چیزی که گويدمی فوق یآيه

 زوج زمین آيا است؟ زوج فوتون آيا است. فاحش غلطی که دارد

بسیاری  در حتی است؟ زوج خورشید آيا است؟ زوج آيا ماه است؟

ندارد.  وجود زوجیت تکاملی نظر از زنده ساده موجودات از

 در زنده موجودات ترينو گسترده بیشترين که ويروسها و باکتريها

 نیستند. زوج هستند زمین یکره

 حدودی تا محمد زمان در انسان معمولی يك از درك غلط اين 

 و سر آنان با که بزرگی یزنده موجودات است چون پذيرش قابل

 مخصوصا ديگر موجودات از هم و اطالعی بودند زوج داشت کار

 قرآن وارد را خود غلط اين درك هم محمد نداشتند. میکروبها

                                                           
 .49ذاريات،  .1
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 زوجیت چون است بدتر کرده را غلط اين محمد است. منتهی کرده

  .است نسبت داده جان(بی و )جاندار موجودات یهمه به را

عبرت  و زوجیت ربطی بین چه که اينست آيه اين ديگر اشکال

 در تواننمی نباشند زوج موجوداتی اگر آيا دارد؟ وجود گرفتن

 گرفت؟ عبرت و آنان انديشید مورد

 پاسخ به شبهه:

افکن اين است که مفهوم زوجیت را فقط در  مشکل شبهه

کند اگر گفتیم خالصه کرده است و تصور می« جنس»ی مساله

فقط بايد يك شريك جنسی داشته باشد  فالن موجود زوج است

 )نر و ماده(. 

در حالی که اين طرز فکر اشتباه است، مفهوم زوج بسیار 

 باشد.تر از اين مسائل میگسترده

توانیم بگويیم های ما زوج هستند، آيا میبه عنوان مثال کفش

 يکی نر است و ديگری ماده!؟

ر دان، دو کلید دخیر، اينگونه نیست. )بهشت و جهنم، عاقل و نا

 شوند(.ی زوجیت میکنار هم، کوه و دره و... نیز شامل قاعده
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تمام مواردی که مثال زده است )فوتون، ماه، زمین، باکتری، 

های مشابه زوج ی خود با گزارهتوانند در حیطهويروس و...( می

 شوند.

مثال فوتون با يك فوتون ديگر، ماه با يك قمر ديگر يك زوج 

 ین با يك سیاره ديگر، خورشید با ستارگان ديگر، ويروسشوند، زم

 های ديگر و...با ويروس

 اما در پايان گفته:

 و زوجیت ربطی بین چه که اينست آيه اين ديگر اشکال"

 تواننمی نباشند زوج موجوداتی اگر آيا دارد؟ وجود عبرت گرفتن

 "گرفت؟ عبرت و آنان انديشید مورد در

گويیم، اهلل أعلم منظور آيه اين است که فقط که در پاسخ می 

 داردخداوند باری تعالی احد و يکتا است و غیر از او يکتايی وجود ن

 ها راه يافته است.و زوجیت به تمام گزاره

اتفاقا اين فراوانی و زوجیت برای عاقالن بسیار پند دهنده 

 باشد و بیانگر قدرت و حکمت الهی است.می
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 بطور قبل از هرکس مرگ زمان : آیانهمی سی و شبهه

 است؟ شدهتعیین قطعی
در قرآن و سنت گفته شده که زمان مرگ افراد از قبل تعیین  

ولن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْسا إِذَا جاء :شده و قطعی و اليتغیر است. مثال

هرگز هرکس مرگش فرا رسد  و» 1أَجلُها واللَّه خَِبیرٌ بِما تَعملُونَ 

 «.کنید آگاه استیافکند و خدا به آنچه میخدا به تاخیر نم

 2هو الَّذِی خَلَقَکُم من طِینٍ ُثم قَضَى أَجالً وأَجلٌ مسمى عِنده

براى شما )اوست کسى که شما را از گل آفريد آنگاه مدتى را »

  «.مقرر داشت ومرگ حتمى نزد اوست (عمر

و هیچ » 3إِاَلّ بِإِذِْن ااهلل کِتَابا مؤَجال وما کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَموت

 «.نفسى جز به فرمان خدا نمیرد، سرنوشتى است معین

هنَا قُل لَّو کُنُتم فِی هايقُولُونَ لَو کَانَ لَنَا مِنَ األَمرِ شَیء ما قُتِلْنَا

گفتند یم» 4بیوتِکُم لَبرَز الَّذِيَن کُتِب علَیهِم الْقَتُْل إِلَى مضَاجِعِهِم

اگر ما را در اين کار سهمی ] بود و وعده پیامبر واقعیت داشت[ در 

هاى خود هم شديم بگو اگر شما در خانهیاينجا )جنگ( کشته نم

                                                           
 .11منافقون،  .1

 .2انعام،  .2

 .145آل عمران،  .3

 .154آل عمران،  .4
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بوديد کسانى که کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا به سوى 

 «.رفتندیقتلگاههاى خويش م

سازد. قطعا اين ادعای غلطی است و با بديهیات دانش امروز نمی

تغذيه مناسب، بهداشت و درمان در افزايش طول عمر مؤثرند و 

دالئل است که متوسط طول عمر بشر با پیدايش دانش  بهمین

جديد افزايش يافته است. اگر مرگ زمان قطعی و از قبل تعیین 

اگر  ای داشت بشر نیازی به مداوا و رعايت بهداشت نمی ديد.شده

ری موارد زنده می ماند و عمر بیشتری بیمار مداوا شود در بسیا

خواهد داشت. و بهمین دلیل است که مردم بدنبال بیماری بسوی 

گريزند و در حفظ جان خويش درمان می روند و از خطرها می

 .تالش می کنند

 

 پاسخ به شبهه:

بله مرگ هرکس از قبل به طور قطعی تعیین شده است، ولی 

 سادگی نیست. اين تعیین؛ شرايطی دارد و به همین

 برداشت نويسنده باز هم اشتباه است. 
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ی ما مخلوقات روزی خواهیم اوال مرگ يك قانون است و همه

ی امور مرد ولی در اين بین جهت تعیین زمان مرگ و و حتی کلیه

 ديگر يك قانون کلی وجود دارد:

ی کار باشد و حیطهمی« چه کنم و چه نکنم»ی کار بشر حیطه

 «.شود و چه نشودچه »پروردگار 

گويد دنیا، همچنین قانون کلی ديگری هم وجود دارد که می

دنیای اسباب است؛ يعنی اگر مواظب خود باشیم و امور ايمنی را 

رسد، اما اگر مواظب رعايت کنیم ، ديرتر زمان مرگ ما فرا می

 رسد..نباشیم زود تر فرا می

ر در اين ی اولی که بیان کرديم میل پرودگاولی طبق قاعده

پروسه دخیل است، يعنی حتی اگر خیلی مواظب خود باشیم اما 

ر خداوند بخواهد بمیريم باز هم خواهیم مرد و در تقابل با آن اگ

هیم تمام مصائب دنیا بر سر ما بیايد ولی خدا نخواهد بمیريم، نخوا

 مرد.

ی مناسب هم دارند و بیمار هم افراد زيادی هستند که تغذيه

کامال بر وفق مراد است ولی باز هم ناگهان ها آن ايطنیستند و شر

ی جوانی خواهند مرد. ولی افرادی داريم که در اوج در بحبوبه

میرند، خداوند بیماری و عذاب و سختی هستند ولی باز هم نمی
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اش را در اين کارزار داند که تا  چه زمانی بندهخود صالح می

 ا بمیراند.آزمايش )زندگی دنیايی( زنده بگذارد ي

 که خداوند مرگ ما را بر اساس قانون اسباب قرار دانیمما نمی

چه کنم و »ی داده يا خارج از جهان اسباب، لذا طبق همان قاعده

بايد مواظب خود باشیم و در جهت بهداشت و خوراك و « چه نکنم

ر داند خداوند دايمنی احتیاط الزم را رعايت نمايیم، هیچ کس نمی

چه نوع مرگی را « چه شود و چه نشود»خودش يعنی ی کار حیطه

شك در هر حالتی که باشد مرگ ما برای او رقم زده است. ولی بی

 در دست خداوند است.

 افکن کامال مردود است.پس اشکال شبهه

 ندارد؟ وجود نقص جهان در : آیاچهلمی شبهه
 

الَّذِی خَلََق سبع سماواتٍ طِباقًا ما تَرَى فِی خَْلقِ الرَّحمنِ مِن 

 کَرَّتَینِ اْلبصرَ ارجِعِ ثُم* تَفَاوتٍ فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تََرى مِن فُطُورٍ 

( که هفت يیهمان )خدا» 1حسِیرٌ وهو خَاِسأً الْبصرُ إِلَیك ينقَلِب

بخشايشگر  (خداى)آسمان را طبقه طبقه بیافريد در آفرينش آن 

                                                           
 .4و3ملك،  .1
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باز دوباره  بینى یبینى بازبنگر آيا نقصانى میهیچ گونه تفاوتى نم

  «.بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سويت بازگردد

در آيات فوق آمده است که در جهان هیچگونه اختالف و عیب 

ی اجزاء جهان و نقصانی نیست. مؤمنین چون معتقدند که کلیه

توانند اند بنابراين نمیحکیمی ساخته شدهتوسط خالق عاقل عالم 

قبول کنند که در جهان عیب و نقصی وجود داشته باشد چون 

اند که نقص با علم و حکمت خدا ناسازگار است. و تا آنجا پیش رفته

پذير نیست اما گويند ساخت جهانی بهتر از اين اصال امکانمی

ن پر از اينست که جها واقعیت ملموس قابل فهم برای همگان

اختالف و تفاوت و  و کمال و هماهنگی و همچنین پر از يیزيبا

نقصان است. آيا سنگها و مواد سرگردان در فضای بیکران وجود 

 ها باهم و فروپاشی سیارات و ستارگانندارند؟ آيا برخورد سیاره

ی ماوراء بنفش وجود ندارد؟ آيا آسیبهای حیاتی توسط اشعه

آيا حیات موجودات در معرض خطاهای شود؟ خورشید ايجاد نمی

های و اشعه يیژنتیکی نیست؟ آيا منابع راديواکتیو و مواد شیمیا

آور در موجودات مختلف موجب جهشهای ژنتیکی مرگبار يا نقصان

شوند؟ آيا زلزله و سیل و طوفان و انواع ويروسها و زنده نمی

، اينگر. بنابری ديباکتريهای بیماريزا وجود ندارند؟ و هزاران نمونه

 .ترين خطاهای علمی قرآنندآيات فوق محتوی يکی از بديهی

 پاسخ به شبهه:
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باشد که به کرّات پاسخ ی تکراری برهان شر میاين همان شبهه

 ايم..داده

هیچ نقصی در جهان وجود ندارد ؛ هر چه است يا امور طبیعی و 

هايی که ها ، انسانباشد يا ضرری از جانب انسآنبديهی خلقت می

باشند و با دستان خود  مشکالتی همچون دارای نیروی اختیار می

هايش کاری سرايیاند، به داستانفقر و بیماريها را بوجود آورده

ها را پاسخ نداريم در آخر چند سوال مطرح کرده که همآن

 دهیم إن شاء اهلل.می

 افکن:شبهه

 ندارند؟وجود  بیکران فضای در سرگردان مواد و سنگها آيا

 پاسخ:

 خوب اين کجايش نقص است؟

ی مخلوقات پايانی دارند، ستارگان و سیارات هم گفتیم که همه

بیشتر رسد به همین شکل، روزی عمرشان به پايان می

در  های سرگردانسیارهشده از خردههای کنده سنگها تکهشهاب

 میلیاردها، برای بررسی و تحقیق در مورد فضا بايد اندمنظومه شمسی

 ها به طور مجانی گاهی اوقات به سطحدالر هزينه کرد، ولی اين سنگ

 های بشر؟!آيند، اين نقص است؟ يا خدمت به آموختهزمین می
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 افکن:شبهه

وجود  ستارگان و سیارات فروپاشی و باهم هاسیاره برخورد آيا

 ندارد؟

 پاسخ:

خللی در کار ها چه اين از ديدگاه شما نقص است، برخورد ستاره

 جهان ايجاد کرده است؟

 اين موارد در فضا کامال طبیعی هستند، به هر حال ستارگان به

گردند! ) در يك روند شوند و به نوعی نابود مینوعی متولد می

 کامال طبیعی(.

اگر از ديد شما به مسائل نگاه کنیم، خوردن آهو توسط پلنگ 

یر. اين موارد جزو باشد، ولی آيا اين گونه است؟ خهم نقص می

باشند )و در مورد فضا از قوانین فضا و آسمان قانون طبیعت می

 باشند(.می

 افکن:شبهه

 ايجاد خورشید بنفش ماوراء یاشعه توسط حیاتی آسیبهای آيا

 شود؟نمی

 پاسخ:
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 کجا و در چه شرايطی؟

بوه خواهی )تولید انی اوزون را بخاطر زيادهها اليهاين که انسآن

اند، نقص ای( نابود کردهها و به طبع آن گازهای گلخانهنهکارخا

ها هر شود؟ پس افعال بشر چه؟ انتظار داريد انسآنجهان تلقی می

خواهد انجام دهند و هیچ اتفاقی در دنیای کاری که دلشان می

 پیرامون ما رخ ندهد!

 يا زمانی که افرادی مجبورند روز و شب زير نور آفتاب کارگری

(و ه دلیل تقسیم نامتوازن ثروت توسط انسانهای زياده خواهکنند )ب

 آسیب ببینند، اين نقص خلقت است؟

 افکن:شبهه

 آيا نیست؟ ژنتیکی خطاهای معرض در موجودات حیات آيا

 موجب مختلف هایاشعه و يیشیمیا مواد و منابع راديواکتیو

 زنده موجودات در آورنقصان يا ژنتیکی مرگبار هایجهش

 شوند؟نمی

 های مخرب ژنتیکی چیست؟دلیل ايجاد جهش پاسخ:

استفاده سیگار و مواد مخدر و آلودگی هوا و رعايت نکردن 

ی نادرست از سموم کشاورزی و ساطع کردن بهداشت و استفاده

کیفیتی محصوالت و پالستیك و امواج مضر جاسوسی و بی

 ای و...های گلخانهمیوه
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 خطای انسانی نیستند؟ی اين موارد، آيا همه

برای امور طبیعی هم رعايت نکردن امور ايمنی باعث بروز 

شود و باز خطای انسانی است )مثال کار در بیماری و مشکالت می

 معادن و جذب پرتوهای خطرناك و...(

د چرا جلوی آن را توانگويند خدا که میام میبارها شنیده

ها اسباب است، و انسآنگیرد، پاسخ اين است که جهان، جهانِ نمی

 باشند.دارای اختیار می

ی اول خلقت، بنا بر اين نبوده که خداوند)سبحانه و در مرحله

 ها را بگیرد.تعالی( وارد عمل شود و جلوی اختیار انسآن

خواهد )بنا بر حکمت اينکه بنا بر اين نیست و خداوند نمی

کنند می ای تصورخاص، دنیا را سرای آزمايش قرار داده( عده

 تواند، ولی اين نگرش اشتباه است.العیاذ باهلل خداوند نمی

 افکن:شبهه

 زابیماري باکتريهای و ويروسها انواع و و طوفان سیل و زلزله آيا

 .ديگر ینمونه هزاران و ندارند؟ وجود

 پاسخ:

ها و ريزش کوه و سوزی جنگلزلزله و طوفان و سیل و آتش

کند عنوان باليای طبیعی از آن ياد می باقی اموراتی که انسان تحت
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باشد ولی برای ديگر موجودات بسیار ها مضر میبرای انسآن

شوند. و طی ها میمفیدند، زيرا باعث احیای اکوسیستم

کنند. )به خورهای منفی انواع ناماليمات را از طبیعت حذف میپس

پیر گیرد، درختان عنوان مثال، در جنگلی که خود به خود آتش می

سوزند و در نهايت بعد از سالیان متمادی يك جنگل و بیمار هم می

رويد. يا زمانی که پر انرژی و احیا شده دوباره در آن منطقه می

ها به آيد، انواع امالح و مواد معدنی از کوهستآنسیالب می

 آيند و اين اثرات مفیدِ فراوانی به همراه دارد.میهادشت

دانیم ها آنچه برايمان مفید باشد را خوب میانسآنمتاسفانه ما 

کنیم گويیم بد! ما تصور نمیو آنچه برای ما مضر باشد به او می

 شايد اين نوسانات طبیعت برای ديگر موجودات مفید باشند.

لذا ما نبايد انقدر خودخواه باشیم و به چیزی که به ضرر 

 باشد.انسانهاست بگويیم ؛ نقص طبیعت می

 شود؟ها در اين بین چه میشخصی بپرسد پس حق انسآناگر 

 ها نیروی تفکر داده که اين نوساناتگويیم خداوند به انسآنمی

را مهار کنند، مثال انسان بايد بداند که در نزديکی رودخانه 

 ساختمانی احداث نکند، چون احتمال دارد رودخانه طغیان کند.

 د اصول ايمنی را رعايتکنيا اگر ساختمانی چند طبقه ايجاد می

 های زلزله را به حداقل برساند.نمايد تا آسیب
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های موسمی و... اگر در کشورهای جنوب شرق آسیا باران

 آيد، کشورهای همجوارش تا اين اندازه ثروتمند هستند بايد بهمی

 آن مردم فقیر کمك کنند که حداقل ضرر را متحمل شوند يا به

ی ايجاد نمايند... خالصه اين کمك کنند منازل محکمها آن

 مشکالت با نیروی تعقل و اختیار آدمی قابل رفع است.

های بیماريزا هم، حتما انسان فعالیتی انجام در مورد باکتری

 گردد..شوند و مريض میها وارد بدن او میدهد که اين باکتریمی

گردد. ها اين امور برطرف میلذا بازهم طبق اختیار خود انسآن

ی خاص خود را دارند و برای طبیعت برکات خود را دام فلسفههرک

 توان گفت چون برای انسان ضرر دارد نبايدکنند لذا نمیمنتقل می

 وجود داشته باشد.

 آید؟می بیرون سنگ از آب : آیای چهل و یکمشبهه
 

ی زير سنگ را با قلب يهود مقايسه کرده و گفته قلب يهآدر 

 .زنداست چون از دل سنگ آب بیرون میشما از سنگ هم سختتر 

ثُم قَست ُقلُوبکُم من بعدِ َذلِك فَهِی کَالْحِجارةِ أَو أَشَد َقسوةً 

وإِنَّ مِنَ الْحِجارةِ لَما يتَفَجرُ مِنْه األَنْهار وإِنَّ مِْنها لَما يشََّقّقُ فَیخْرُج 

ما اللّه ِبغَافِلٍ عما مِنْه الْماء وإِنَّ مِنْها لَما يهِبطُ مِنْ خَشْیةِ اللّهِ و
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سپس دلهاى شما بعد از اين سخت گرديد همانند » 1تَعملُونَ

سنگ يا سختتر از آن چرا که از برخى سنگها جويهايى بیرون 

شود و یشکافد و آب از آن خارج میمها آن زند و پارهاى ازیم

کنید غافل یريزد و خدا از آنچه میاز بیم خدا فرو مها آن برخى از

 «.نیست

شود و آب از بین واضح است که از سنگ آب تولید نمی

شود. بنابراين، هم اين کند و خارج میشکافهای سنگ عبور می

 .مثل غلط است و هم تصور اينکه واقعا سنگ آب دارد غلط است

 پاسخ به شبهه:

های ی شريفه منظور اين است که حتی سنگ با چکهدر  آيه

ها و... به کرات همچین ا و کوهستآنشود )در غارهآب سوراخ می

تر آيد( ولی قلب ناباوران ظاهرا از سنگ هم سختچیزی پیش می

شود و تاثیر های زياد( سوراخ نمیاست که با اين همه چکه )برهان

 پذيرد.نمی

 ببینید چه چیزی را اشکال تلقی کرده است!

 به اين شبهات، برای آشکار ساختن چهره نويسنده توجهواقعا 

گونه شبهات، و مشخص کردن نیت شومش کافیست. او با طرح اين

                                                           
 .74بقره،  .1
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خواهد يك قشر آن هم با زبان بسیار ساده! مشخص است که می

 اطالع از مسائل دينی و قرآنی را فريب دهد.بی

خواهد افرادی را فريب دهد که اصال اين مطالب را می

از راه  ای وجود دارد و برایخوانند، فقط بدانند همچین شبههنمی

 بدر شدنشان کافیست!

 

 شیطان یا جن : لمسدومی چهل و شبهه

الَّذِينَ يْأکُلُوَن الرِّبا الَ يقُومونَ إاِلَّ َکما يقُوم الَّذِی يَتخَبطُه 

خیزند مگر یخورند، برنمیکسانى که ربا م» 1الشَّیطَانُ مَِن الْمس

ديوانه  کرده مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس، او را 

  «.است

افتاده امروز بر اين باورند که  حتی بعضی قبائل عقب قدما و

و  بیماريها مخصوصا بیماريهای روانی در اثر تماس يا وارد شدن جن

شود. محمد اين خرافه را وارد قرآن شیطان به بدن فرد ايجاد می

 .کرده است

 پاسخ به شبهه:

                                                           
 .275بقره،  .1
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اجنّه، مطالب زيادی از در خصوص ديوانه شدن و اذيت و آزار 

 های دينی وجود دارد ولی نبايد انتظار داشتهلحاظ نقلی در کتاب

های بین المللی و مراکز علمی تحقیقاتی در باشیم که ژورنال

 ی علوم تجربی اين مسائل را شرح و بسط داده باشند.حوزه

باشد و فیزيك هرگز چون جن يك موجود متافیزيکی می

آن  گرايان بتوانندرسی کند و ماده نیست تا مادهتواند آن را برنمی

 را کشف کنند.

ها دارند، اين تاثیرات حتی در خصوص تاثیراتی که بر آدم

گردد روحی هستند نه جسمی! و روح هم جزو امور متافیزيکی می

داند، خدای رحمان)سبحانه و و بشر درمورد آن هیچ چیزی نمی

 رمايد:فتعالی( در مورد روح به پیامبر می

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ 

 که) پرسندمی روح یدرباره!( محمّد ای)تو از» 1الْعِلْمِ إِلَّا قَِلیلًا

 آگاه آن از پروردگارم تنها که است چیزی روح: بگو(. چیست؟

 «.است نشده داده شما به اندکی دانش جز که چرا. است

به همین خاطر نبايد انتظار داشت که متخصصان علوم تجربی و 

 حتی روانشناسان در اين زمینه اطالعات چندانی داشته باشند.

                                                           
 .85اسراء،  .1
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ی مسائل متافیزيکی تنها منبع ما قرآن و سنت در زمینه

باشد، آنچه از قرآن و احاديث صحیح رسول اکرم)صلی اهلل می

 پذيريم.باشد می علیه و سلم( به ما رسیده

گردد به اثبات عقلی قرآن و نبوت رسول اثبات عقلی جن بر می

اين امور ها آن یاکرم)صلی اهلل علیه و سلم( چون ما بخاطر اشاره

ی ايم. لذا اگر کسی گفت وجود جن را از لحاظ عقلغیبی را پذيرفته

ا بيرا زثابت کنیم، ها آن به ما ثابت نمايید ما بايد قرآن و سنت را به

شود. )که به اثبات من اهلل بودن آنان محتوايشان هم پذيرفته می

( کرات من اهلل بودن قرآن و نبوت رسول اکرم)صلی اهلل علیه وسلم

 ايم(.را بصورت عقلی ثابت کرده

 تکرارباشد مبحث اما چیزی که برای بنده بسیار جالب توجه می

 است.

ی شوند، تمام افرادر نمیشك امور اتفاقی تا اين اندازه تکرابی

 زده هستند وقتی يك فرد متخصص در اين زمینه رویکه جن

دهند و های مشابه انجام میخواند واکنشی شرعی میرقیهها آن

 شوند.در نهايت خوب می

 ی شرعی و خروج جن.همین االن روی گوگل بنويسید، رقیه

! اگر های مشابه وجود داردببینید چقدر در اين زمینه فیلم

دروغ است، اگر اتفاقی اين چنین شده، اگر يك بیماری روانی است 
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ی اين افراد با تالوت قرآن و ربطی به جن ندارد، اگر... چرا همه

 دهند!چنین واکنشی نشان می

کنیم، قرآن يك کتاب اصال فرض محال ناباوران را قبول می

 مار روانیی محمد است )العیاذ باهلل( چرا فردی که بیعربی نوشته

زند که بس کن و شود و فرياد میخود میاست با آن از خود بی

 شود؟های عربی اين چنین نمیادامه نده! چرا با ديگر متن

توانم سر بهر حال ناباوران میل خودشان است ولی من نمی

ه نی کتفاوت عبور کنم لذا زماخودم را کاله بگذارم و از اين امور بی

ها مايد افراد رباخوار روز قیامت مانند ديوانهفرخداوند متعال می

 گويیم پرودگارا هر چه شما بفرمايید همان گونهشوند، میزنده می

کنیم که ما را از رباخواری موصون بدار، است و خاضعانه دعا می

  آمین.

 

 نکته:

آقای دکتر در ادامه مواردی را تحت عنوان معجزات 

علمی قرآن مطرح نموده و همان ها را هم نقد کرده است، 

هر چند روی اشکاالتی که مطرح نموده نقد داریم و در 
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جای خود این ادعاها را پاسخ داده ایم، ولی چون آنچه نقد 

وجود »در خصوص « نقد دیدگاه های مطرح شده»نموده 

، ما «نقدِ خود قرآن»در قرآن می باشد نه « علمیاعجاز های 

هم از پاسخ به سخنان ایشان در اینجا امتناع می 

ورزیم...توجه بفرمایید که صفحات بسیار زیادی از کتابش 

را به نقد دیدگاه ها اختصاص داده است! اما هودارانش 

تصور می کنند کتاب قطوری که جمع آوری نموده، کال 

نقد قرآن می باشد!
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 : ناسخ و منسوخ3فصل 
 نويسنده: مسعود توحیدی، محمد احسان زارعی

 

 شبهه: نسخ
 

 صغری کبراهای از يکی به سراغ مجهول نويسنده فصل اين در

 .کند کسب آن از را مطلوبش گیرینتیجه تا رودمی ديگرش

 :است قرار اين از نويسنده استدالل

 دارد. وجود احکام نسخ قرآن در: اول مقدمه

 حکمت. و علمعدم يعنی احکام نسخ:  دوم مقدمه

 نیست. خداوند صاحبش قرآن پس منتج:

 نآقر در نسخ که هستند معتقد اسالم علمای جمهور اگرچه 

 رأی اهمال و رأی اين کردن ثابت بدون نويسنده اما دارد وجود

 از نشان خود اين که رودمی دوم مقدمه سراغ به مستقیما مخالفین

 دارد. موضوع بودن غیرتحقیقی
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 همه به خداوند که آنجا از»است:  معتقد نويسنده دوم مقدمه در

 به نیست ممکن است حکمت صاحب طرفی از و دارد علم چیز

 منسوخ آن را بعدا که کند صادر را حکمی يا و دهد فرمان چیزی

 «.کند

 پاسخ:

 :گويیممی مجهول نويسنده اين جواب در

 و علم عدم از که نیست غیرمعقولیامر  تنها نه احکام نسخ: اوال

 امری احکام برخی نسخ برعکس بلکه شود،می ناشی حکمت

 .است گذارقانون و مربی حکمت و علم از گرفتهنشأت که ضروری

 خلقت کمال به مختلفی مراحل در را هاانسان خداوند که همانطور

 و انسانی کمال و بلوغ به انسان رسیدن برای رساند،می جسمانی

 مراحل در انسان کردن تربیت برای را احکامی نیز معنوی و اخالقی

 اين از يك هر که است، کرده تعیین کمال سوی به رشدش مختلف

 اين و باشندمی خود خاص و مختلف احکام نیازمند مختلف مراحل

 برای متعال اهلل که است صحیحی تدريجی تربیتی روش همان

 داده انجام خود علم و حکمت به بنا بشر نسل پروراندن و تربیت

 به مرحله يك از انسان رساندن برای مسیر اين در گاه .است

 با انسان تا شوند گذاریپايه مقدماتی احکامی بايد ديگر مرحله

 از بعد بسا چه و بردارد بعدی نقطه سوی به را گامی ها،آن از تبعیت
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 که کند، مهیا را وی تا باشد ديگری حکم نیازمند نیز هنوز آن

 .است، برساند پايانی نطقه و است کمال که آنجا به بتواند

 تربیت یشیوه اين و است غیرمعقول تدريجی چنین انکار

 از خويش فرزندان تربیت برای نیز هاانسان که است معقول چنان

 .کنندمی استفاده آن

 دادن نشان با معلم آموزش ابتدايی دوران در: مثال يك

 و هاالکترون ساختار مرکز، يك حول ایدايره روی بر هايینقطه

 خوب معلم که حالی در دهد،می نشان شاگردانش به را اتم هسته

 نه و چرخد،می مدوّر دايره صفحه يك روی بر الکترون نه داند،می

 نشان زمان از خاصی لحظه در را الکترون يك مکان توانمی اينکه

 به چرا که شودنمی معترض وی به کسی وجود، اين با اما داد،

 که در حالی دهی،می تعلیم اينگونه را موارد اين شاگردانت

پردازيد، می آن تعلیم به ديگر ایگونه و نوع به دانشگاهی مطالعات

 را غذايش خود که دهیمنمی اجازه فرزندمان به دورانی در و يا

 را غذايش خود که کنیممی تشويق را مدتی او از بعد بخورد،

 بايد که کنیممی امر او به تشويق بجای مدتی از بعد و بخورد،

 نسخ در که است چیزی همان اين دقیقا .بخورد را غذايش خودش

 . دهدمی روی احکام
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 پرورش را نسلی چنان جاهل، قوم اين از خواهدمی خداوند بله،

 هدايتاهل  خواهیدمی هم شما اگر دهد، فرمان ديگران به که دهد

 .باشد شیوه بدان بايد اعمالتان و ايمان باشید، و رستگاری

 عجین مشروبات با خونشان و فرهنگ و زندگی که اعرابی بله

 برای ایو اسوه نمونه که شوند تربیت چنان است قرار بود، شده

 .ديگران باشند

 فِی ُهمْ َفإِنَّمَا تَوَلَّوْاْ  وَّإِن اهْتَدَواْ  فَقَدِ بِهِ  آَمنتُم مَا بِمِْثلِ آمَنُواْ  فَإِنْ

  1الْعَِلیمُ السَّمِیعُ َوهُوَ اللّهُ فَسَیَکْفِیکَهُمُ شِقَاقٍ

 ، ايدآورده ايمان شما که همچنان ، بیاورند ايمان آنان اگر»

 ندباش داشته ايمان نیز ايشان داريد، ايمان شما که چیزهايی وبدان

 پشت اگرو  ، اندگشته رهنمود( خدايی درست راه به) گمانبی ،

 و آداب رسوم به و دوباره نمايند سرپیچی حقیقت واز) کنند

 در( شما با) را دشمنانگی و اختالف راه پس( زنند چنگ موروثی

 و تاذيّ) از را تو و او بود خواهد بسنده را تو وخدا اند،گرفته پیش

 و شنوا داد و او خواهد نجات ايشان( هایدسیسه و نیرنگ و آزار

 «بیند.می را آنان وکردار شنودمی را ايشان وگفتار)  بیناست

                                                           
 137البقره،  1.
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 غَیْرَ وََيتَِّبعْ اْلهُدَى لَهُ تَبَیَّنَ مَا َبعْدِ مِن الرَّسُولَ يُشَاقِقِ وَمَن

  1 مَِصیراً وَسَاءتْ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ تَوَلَّى مَا نُوَلِّهِ  الْمُؤْمِِنینَ سَبِیلِ 

 هدايت( راه) که آن از بعد کند، دشمنانگی پیغمبر با که کسی»

 مؤمنان راه جز( راهی) و است، شده روشن( او برای ضاللت راه از)

( و شودمی منتهی دوزخ به) که جهتی همان به را او گیرد، پیش در

 همدم کافرانی همان و با) گردانیممی رهنمود است، داشته دوستش

 داخل دوزخش به و( است گرفته دوستی به را ايشان که نمايیممی

 «!است جايگاهی بد چه ودوزخ سوزانیم،می آن با و گردانیممی

 در اشتوانايی همچنین و انسان ضعف به انسان خالق که آنجا از

 است، اگاه کامال ديگر ینقطه به اینقطه از وحرکت وتحول رشد

نخست،  گام در و حکمتش رحمت بر بنا مهربان خالق اين بنابراين،

 و پاك روزی مسکرات، که فهماندمی تلويحا نشین باديه اعراب به

 .نیست خوبی

 حَسَنًا وَرِْزقًا سَکَرًا مِنْهُ  تَتَّخِذُونَ  وَاْلأَعْنَابِ النَّخِیلِ  ثَمَرَاتِ  وَمِن

  2يَعْقِلُونَ  لِّقَوْمٍ  لَآيَةً َذلِكَ فِی إِنَّ

 پربرکتی غذای) انگور، و خرما درختان هایمیوه از( خداوند)»

 آوريدمی در باریزيان صورت به آن را گاه که سازدمی شما نصیب

                                                           
 115النساء،  1.

 67النحل،  2.
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 آن از پاکیزه و پاك رزق( گاه) و کنیدمی درست شراب( آن از و

 قابلیّت و خاصیّت چند و دو گردآوری) اين در گمانبی. گیریمی

 از که است کسانی برای( آفريدگار قدرت از)  هاینشآن( هامیوه در

 «.گیرندمی سود خرد و عقل

 ،شدند متوجه اصحاب از برخی که بود آيه اين در تامل و تفکر با

 است، کرده جدا نیکو روزی از را مسکرات سبحانه و تعالی، اهلل

 است. نکرده قلمداد نیکو روزی جزء را مسکرات يعنی

 دهد، بینش تغییر مسکرات جامعه با اين که بود اولی گام اين و

 متحول نگاه اين که حال کند؛ تغییر مشروبات به نسبت نگاهش و

 پس شود،می مهیا کمکم الزم احکام صدور برای زمینه است، شده

 فرمايد:می مسکرات مضرات از خدواند آن از

 ِللنَّاسِ وَمَنَافِعُ َکبِیرٌ  إِثْمٌ فِیهِمَا قُلْ وَاْلمَیِْسرِ الْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ

 کَذَلِكَ الَْعفْوَ قُلِ ُينفِقُونَ مَاذَا وََيسْأَلُونَكَ نَّفْعِهِمَا مِن أَکْبَرُ وَإِثْمُهُمَا

  1َتَتفَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ اآليَاتِ لَکُمُ اللّهُ  يُبیِّنُ

 گناهها آن بگو: در. کنندمی سؤال تو از و قمار باده درباره»

ها آن گناه ولی در بردارند، مردم برای هم منافعی و است بزرگی

 انفاق و صدقه را چیز چه: پرسندمی تو از و. «هاستآن نفع از بیش

                                                           
 219البقره،  1.
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 و) آيات خداوند چنین اين. «(نیازمندی خود) مازاد»: بگو کنند؟

 و دنیا مصالح درباره) شايد سازد،می روشن شما برای را( احکام

 «.بینديشید( خود آخرت

 مشروبات مصرف از جامعه اين منع بعدی قدم گام، اين از بعد و

 و خوانند،می نماز آن در مسلمان که است محدودی هایزمانی در

 شودمی آماده قطعی حکم يك صدور برای شرايط همه شیوه بدين

 مشروبات تحريم به دستور متعال اهلل که است زمانی چنین در و

 شود.می آن پذيرای عمال جامعه اين و دهدمی

 وجود احکامی چنین صدور در تدريجی چنین اگر بسا چه

 ايراد و عیب به شروع مجهول نويسنده اين امثال آنگاه نداشت،

 حکمت و علم با احکام بودن تدريجی عدم که کردندمی گرفتن

 محمد خود کار که قرآن دارد آن از نشان و ندارند خوانیهم الهی

 .است پرداخته غیرحیکمانه و جامد احکام اين به صدور که است،

 شودمی متمسِّك بدان امری، به عادت بخاطر انسان گاهی: ثانیا

 تحقیق. و تعبد روی از نه

 است قرار که نسلی که است اين نسخ نتايج از ديگر يکی

 به عادت از احکام نسخ بوسیله شوند، ديگران و اسوه يابند پرورش

 در است، الهی تعبد همان که هدايت اصل و آورندمی روی عبادت

 تركِ بله،« است. مرض عادت ترك»گويند:میشود، می تجديد آنان
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و  واال عزائم صاحبان تنها که است دشوار امری خود عادت

 .بگذارند سر پشت راآن توانندمی پويا هایايمآن

 

 الرَّسُولَ يَتَّبِعُ  مَن لِنَعْلَمَ  إِلَّا عَلَْیهَا ُکنتَ  الَّتِی الْقِبْلَةَ  جَعَلْنَا وَمَا 

 هَدَى الَِّذينَ عَلَى إِلَّا لَکَبِیرَةً کَانَتْ وَِإن عَقِبَیْهِ َعلَى يَنقَلِبُ مِمَّن

 1اللَّهُ

 سبب بدين جز خواندی،می نماز آن به رو که را ایقبله آن و»

 خالف بر کسی وچه نموده پیروی پیامبر از کسی چه شود واضح که

 بر جز امر اين که چند هر نکرديم؛ عوض کرد، خواهد عمل او

 «.نمودمی دشوار يافتگان هدايت

 حکمی به امروز اگر است، آورده ايمان صادقانه که شخصی 

 که شود امر وی به فردا و شود، امر المقدس بیت به روکردن مانند

 منطقی و آسان بسیار امر اين وی برای کند؛ روی الحرام مسجد به

 اهلل مالکشان هاگاهقبله و هاجهت همه داندمی او که چرا است.

 ندارد. ديگری بر فضیلتی خود بخودی مکانی هیچ و است

  2اللَّهِ وَجْهُ َفثَمَّ تُوَلُّوا وَالْمَغْرُِب فَأَْينَمَا الْمَشْرِقُ  وَلِلَّهِ

                                                           
 143البقره،  1.

 115البقره،  2.
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 و تعبد امر آوردن جا به است، اصلی هدف آنچه بنابراين

 است آن مهم مؤمن شخص نزد بینش اين با و است برداریفرمان

 خويش هوای و عادت بر اينکه نه کند، اجابت را الهی فرمان که

 نه مکان، فالن به کردن رو هدف که کند و فراموش باشد مُصِّر

 و الهی حکم از برداریفرمان هدف بلکه مکان، آن ذات بخاطر

 است. وی عبوديت اثبات

 رنددا وجود اموری کَونی، آيات همانند الهی کالم در آيات: ثالثا

 متشابهات وجود است؛ عبد ايمان وآزمايش تحقق راستای در که

 ...و حیوانات و حشرات برخی بردن قبلی، نام حکم قرآن، نسخ در

 راستای در را هم اهداف ديگر است که اساسی هدف يك همگی

 :است داده قرار تیررس در آن

 فَأَمَّا فَوَْقَها فَمَا بَعُوضَةً  مَّا مَثَلًا يَْضرِبَ أَن يَسْتَْحیِی لَا اللَّهَ إِنَّ

 کَفَرُوا الَّذِينَ وَأَمَّا ۖ   رَّبِّهِمْ مِن اْلحَقُّ أَنَّهُ فَیَعَْلمُونَ آمَنُوا الَّذِينَ

کَثِیرًا  بِهِ وََيهْدِی کَِثیرًا بِهِ يُضِلُّ ۖ   َمثَلًا ِبهَذَا اللَّهُ أَرَادَ مَاذَا فَیَقُولُونَ

  1الْفَاسِقِینَ إِلَّا بِهِ يُضِلُّ وَمَا

 کوچکترين) به بزند مثال که اين از ندارد شرم خداوند»

 دانندمی ايمانند، اهل که کسانی. آن از کمتر يا ایپشّه ،(موجودات

 از و است درست و صحیح اين( و چیست تمثیل اين از هدف)
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 را وانکار کفر راه که کسانی و امّا. باشدمی خدايشان جانب

 بايد)چیست؟  مثل اين از خدا خواست: گويندمی اند،برگزيده

-می و ويالن سرگردان را بسیاری مثل، نوع اين با بیان خدا( بدانند

 جز خدا امّا و. نمايدمی راهنمايی(  حق سوی به)  را بسی و سازد

 «.گرداندنمی حیران و گمراه آن با را منحرفان و کجروان

 چه شوند،می جدا هم از کفر و ايمان مثالی چنین از وقتی

 کنندگانتبعیت امتحان اين با که اينجاست اين؟ و از برتر حکمتی

 و شودمی جدا و هوس هوی تابعین مسیر از مسیرشان پیامبر، از

 نماياند:می را خود هست، که گونهآن افراد هایحقیقت

 الرَّسُولَ َيتَّبِعُ  َمن ِلنَعْلَمَ إِلَّا عَلَْیهَا کُنتَ  الَّتِی الْقِبْلَةَ  جَعَلْنَا وَمَا

 1عَقِبَیْهِ عَلَى يَنقَِلبُ مِمَّن

 باشد، نسیان و جهل از ناشی نسخ است که قرار اگر: رابعا

 تکذيب و تصديق جای آنچه بنابراين مصالح عباد نیست، مراعات

 نويسنده که همانطور که حالی احکام، در نه است اخبار دارد

 نه است شده وارد احکام مورد در نسخ مسأله کند،می اعتراف

 متکلمش جهل بخاطر قرآن در نسخ صدور اگر که حالی در اخبار

 گرفت،می قرار تبديل و تغییر و نسخ مورد بیشتر بايد باشد، آنچه

 کرده بازگو راها آن قرآن صاحب که باشند اخباری بايستمی
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 ديگران اگرچه نکند، نسخ را احکامش تواندمی حاکم چراکه .است

 حاکم متوجه را معیوبی امر التزام عدم اين و نباشند آن به ملتزم

 مطمئنا کند،می نقل را اخباری جاهالنه که مخَّبری اما کند؛نمی

 و تغییر نیازمند شود،می آشکار بعدا که واقعیتی به جهلش بخاطر

 اخبار در نسخی دانیممی که حالی در هست؛ اخبارش در نسخ

بود، مسلما از مینداده است و اگر صاحب قرآن انسان  روی قرآن

شد، همین کافی است که آن همه اخبار، بايد بخش زيادی نسخ می

نشان دهد که قرآن از سوی صاحب علمی است که احکامش به 

مراعات مصالح عباد و شرايط و اخبارش براساس حقیقت محض 

 نازل نموده است.

عاقل را، اشارتی کافی است؛ در خانه اگر کس است، »گويند: 

 « يك حرف بس است.

خامسا: بسیاری از مواردی که به عنوان نسخ از آن نام برده 

شود، ناشی از اجتهاد و فهم مخاطب نسبت به آيه است نه می

 اينکه دلیلی بر اين داشته باشیم که دقیقا گوينده که همان اهلل

ايم، يعنی در آن چیزی است که ما فهم کرده متعال است، مرادش

 اين موارد نسخ در واقع در دايره فهم مخاطب روی داده است.

زند، يا بايد آن را برای مثال: کسی که به ديگری تهمت زنا می

ثابت کند يا بايد حد قذف بر وی اجرا شود، حال اگر کسی زنش را 
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يا آن را ثابت »ود: به زنا متهم کرد، پیامبر به چنین شخصی هم فرم

؛ پیامبر اين حکم «شود!کن )شهود بیاور( يا حد قذف بر تو اجرا می

را از کجا گرفت؟ مسلما به عموم آيات در اين مورد استناد کرده 

 هم همین بوده است؟!« اهلل متعال»است، اما آيا مراد شارع 

کند، که در آن حکم خداوند متعال آيات مالعنه را نازل می

 هام خاصی وارد شده است. چنین ات

 

 شبهه: نسخ آزادی عقیده

 ال اکره فی دينآيه 

اولین مثال که نويسنده مجهول بدان اشاره کرده است که  

 است. 1ال اکره فی دينهمان آيه 

نويسنده، به خاطر ضعف علمیش همین که ديده است برخی 

 اند که آيه منسوخ است و ناسخ آن هم آيات سورهمفسرين گفته

باشند؛ شروع به مقدمه چینی و استنتاجات عجیب نموده توبه می

اين آيه نشان دهندة آزادی عقیدتی است و »گويد: است، او می

چون محمد در مکه ضعیف بود؛ چنین گفت و وقتی وارد مدينه شد 

در حالی که در « و قدرت پیدا کرد، ديگر آن وقت آن را نسخ کرد.
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برای هر عامی که تخصیصی داشته بسیاری از موارد علمای قديم 

 بردند.باشد يا مطلقی که مقید شده باشد، عبارت نسخ را به کار می

 پاسخ:

های خود خواهد با مقدمه چینیاز آنجا که نويسنده فقط می

اند که اين نتیجه از پیش تعیین شده را بدست آورد، فراموش کرده

اين آيه در آيه در مکه نازل نشده است و بخالف گفته ايشان 

-می مکه فتح از بعد آن را است. مفسرين نزول مدينه نازل شده

 ترديد نیست اين است که، جای آنچه صورت هر در دانند،

 است واضح و است، رفته به خطا اولش مقدمه در همین نويسنده

ت، نیس گرفته اشتباه مقدمه اين از که نتايجی رد به نیازی ديگر که

 :که چرا

  «کج ديوار رودمی ثريا تا // کچ معمار نهد گر اول سنگ» 

 : پردازيممی آيه شرح به مقداری مثال اين شدن واضح برای اما

 برای که کندمی اعالم ، به صراحتال اکره فی دين آيه 

 به معتقد مسلمانان تمام و مجبورکرد، را کسی نبايد دين پذيرفتن

 دين قبول اصل اسالم گاه ديد از چراکه هستند، ایعقیده چنین

 ندارد، قلب بر تسلطی اکراه و اجبار و است آن قلبی پذيرفتن

 و پذيرندمی را دين ظاهرا دنیوی، مصالح بخاطر که برعکس کسانی
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 هستند بدتر اصلی کافران از قرآن بینش پذيرند؛ درنمی آن را قلبا

 است. جهنم درکات ترينپايین در جايگاهشان و

 دهندمی فرمان قتال و جهاد به که آياتی با آيه اين آيا اما 

 هستند؟ متعارض

 کردن مسلمان برای قتال و جواب منفی است، چون جهاد 

 یامه برای يا است دفاع برای يا جهاد بلکه نیست، اجبار به ديگران

 سلطه تمیکن و همه به دين رساندن و دعوت شرايط کردن

 شوند، مسلط جايی بر اگر حتی است؛ مسلمانان اسالمی حکومت

 دنهآزا افراد کنند، بلکهبه پذيرش دين اسالم نمی مجبور را ديگران

 برای را ديگران تواندنمی کسی و کنند،می انتخاب را خود دين

 حکومت در که کافری شخص بر اما کند. مجبور اسالم پذيرفتن

 بپذيرد. را حکومت قوانین که است واجب کند،می زندگی اسالمی

 پردازند،می زکات حکومت و جامعه اداره برای مسلمانان اگر 

اين  امتناع ورزد، حکومت به مالیات از دادن نبايد نیز، کافر شخص

 رايج نیز امروزی کشورهای همه امر يعنی پرداخت مالیات که در

 باشید، داشته دينی هر آمريکا در توانیدمی است، برای مثال شما

پذيرم و نمی را کشور اين قوانین که شويد مدعی توانیدنمی اما

 پرداخت مالیات جزو قوانین اين کشور است.
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ال اکره فی دين آيه و جهاد آيات بین در تعارضی بنابراين 

 طريقی به هر دارد از دوست مجهول شخص اين اما نیست،

 چنین دچار محقق شخص در حالی که يك برسد، مطلوبش

 شود.نمی افاضاتی

- محمد را فقط ابالغ می شبهه: نسخ آیاتی که وظیفه

 دانند.

 سوره نور 54آيه 

 :فرمايداهلل متعال می

 حُمِّلَ مَا عََلیْهِ َفإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَِإن ۖ   الرَُّسولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ  أَطِیعُوا قُلْ 

 إِلَّا الرَّسُولِ َعلَى وَمَا ۖ   تَهْتَدُوا ُتطِیعُوهُ وَإِن ۖ   حُمِّلْتُمْ مَّا وَعَلَیْکُم

 1الُْمبِینُ الْبَلَاغُ 

 که هایصادقآن اطاعت) کنید اطاعت پیامبر از و خدا از: بگو»

 شديد، گردانروی و کرديد سرپیچی اگر (باشد آن بیانگر اعمالتان

 بر که است واجب چیزی انجام( است خدا پیامبر و محمّد که) او بر

 اشعهده از و است رسالت تبلیغ آن و) است، شده نهاده وی دوش
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 چیزی انجام هم شما بر و( است کرده را خود کار و است برآمده هم

 و صادقانه اطاعت که) است شده نهاده شما دوش بر که است واجب

 خواهید هدايت کنید اطاعت او از اگر امّا( است مخلصانه عبادات

 بر( حال هر گرديد، درمی نائل جهان سعادت و خیر به و) يافت

 وظیفه به و)  نیست آشکار تبلیغ و روشن ابالغ جز چیزی پیامبر

 «.(است کرده عمل هم خود

 پاسخ:

 ضعف دوران به هم را آيه اين عامدانه يا جاهالنه نويسنده،

 قدرت که ابتدا در»: گويدمی و دهدمی نسبت مکه در پیامبر

 گرفت قدرت وقتی و دانستمی ابالغ فقط را خود یوظیفه نداشت

 را جنگ کند مسلمان را مردم شمشیر با تواند می که شد متوجه و

 «.کرد قلمداد خود یوظیفه نیز

 در و مکه در نه است شده نازل مدينه در آيه اين که حالی در 

 منظورش نويسنده که معنايی به نسخ طرفی پیامبر، از ضعف حال

 است. نداده روی آيه در دارد، را

 و به کنندمی بیان را هدايت بحث اينکه از بعد آيه، اين در 

نیست،  تو توان در مردم هدايت توفیق که شودمی متذکر پیامبر
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 به و کنی مسلمان خواستی که را هرکسی توانینمی تو يعنی

 ابالغ تنها تو وظیفه نیست، بلکه تو وظیفه اين و برسانی هدايت

پذيرش يا عدم پذيرش توسط  در صورت» هاست؛آن به پیام اين

 ، اين مفهوم آيه است.«نیست حرجی تو آنان باز هم بر

 در را پیامبر وظیفه آيه اين چون»بگويد:  کسی اگر حال 

 نماز که نیست واجب او بر پس است، کرده حصر رسالت رساندن

 که است کافی بگیرد، بلکه فقط روزه کند، معروف به امر بخواند،

 عقلی صاحب فرد هیچ آيا« !!کند ابالغ ديگران به راها آن خودش

 افکنشبهه نويسنده را اشنمونه که راندمی زبان بر سخنی چنین

 است؟ کرده بیان

 

 شبهه: صدقه دادن قبل ازگفت وگو با پیامبر

 صدقه بحث نويسنده عنوان کرده است ديگری که یشبهه

 :است پیامبر با کردن گفتگو از قبل دادن
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 َنجْواکُمْ  َيدَیْ بَیْنَ فَقَدِّمُوا الرَّسُولَ  ناجَْیُتمُ إِذا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 1َرحیمُ غَفُورٌ  اللَّهَ فَِإنَّ تَجِدُوا لَمْ َفإِنْ أَطْهَرُ  وَ لَکُمْ خَیْرٌ ذلِكَ  صَدَقَةً

 رسول با خواهیدمى که هنگامى ايدآورده ايمان که کسانى اى»

 «بدهید خدا راه در اىصدقه آن از پیش کنید، نجوا خدا

 وَ  تَفَْعلُوا لَمْ فَِإذْ صَدَقاتٍ نَجْواکُمْ يَدَیْ بَیْنَ تُقَدِّمُوا أَنْ أَشْفَقْتُمْ أَ

 وَ  رَسُولَهُ وَ اللَّهَ  أَطیعُوا وَ الزَّکاةَ آتُوا وَ الصَّالةَ َفأَقیمُوا عَلَیْکُمْ  اللَّهُ تابَ

 2تَعْمَلُونَ ِبما َخبیرٌ اللَّهُ

 

 نجوا از قبل صدقات دادن از که شويد، فقیر ترسیديد آيا»

 را شما توبه خداوند نکرديد، را کار اين که اکنون! کرديد؟ خوددارى

 و خدا و کنید ادا را زکات و داريد برپا را نماز پس پذيرفت،

 انجام آنچه از خداوند( بدانید) و نمايید اطاعت را پیامبرش

 «.است خبر با دهیدمى

 ذکر مردم بر شاق تکلیف و ناآگاهی از نشان را آن نويسنده که

 یم:شبهه را با مثالی برای فهم بهتر آغاز کن اين پاسخ کند. امامی
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 اضافه يخچال يك»:بود نوشته مجازی فضای در شخصی روزی 

 در دم را آن کرد،می کار حال هر به اما بود، قديمی چند هر داشتیم

 دارد نیاز هرکس رايگان،که: نوشتیم آن رویُ  و گذاشتیم مغازه

 روی آمديم نزد، سپس دست آن به کسی بود آنجا هفته بردارد؛ دو

 آن اول شب همان که ديديم ناباوری کمال فروشی، در نوشتیم، آن

 «!دزديدند را

 بیشتری ارزش هاانسان ما نزد باشند پولی که اموری يعنی اين

 دارند.

 نیايد، خوشمان آن طعم از بدهند، ما به رايگان ساندويچ يك 

 پرداخت پول آن بابت اگر اما اندازيم،می آن را دور راحت خیلی

-می آخر یلقمه تا زور بیايد به در جانمان هم اگر باشیم، کرده

 .خوريم

 را هامثال اين و نیست، اين منکر عاقلی انسان هیچ شكبی

 .کردم ذکر بحث بهتر درك برای

 حرف که بفهمانند مردم به خواستند آيات اين بدانیم، بايد لذا 

 از ایکنید، عدهمی گمان که نیست ساده هم آنقدر پیامبر با زدن

( دارند باالتری نفس به اعتماد پولدار افراد اکثرا)پولدار  مردم

کردند، که در اين می استفادهسوء  پیامبر با نشستن از و رفتندمی
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 ایعده همچنین گرفت؛می صورت ظلم فقرا حق صورت در

 که کردند،می آويزان پیامبر به را خود چاپلوسی، روی از و منافقانه

 هستیم، اما بااليی تقوای دارای پس نشینیممی او با بیشتر چون ما

 که افرادی شد، فقط مطرح پول بحث چون اول، آيه شدن نازل با

 متکبر و منافق و چاپلوس افراد و رفتندمی پیامبر نزد داشتند، نیاز

 مندان، که باعث مشخص شدن عالقهپسنديدندنمی را نشستن اين

 .شد واقعی

 متعال خدای بار اين مردم، به نکته اين آموزش از بعد اما 

 .برداشت را اين حکم و شد قائل تخفیف

 القرآن انوار تفسیر دارد، به وجود هم ديگری هایحکمت

 :اندداده توضیح چون کامل نمايیممی مراجعه

 از پیش نخست پس گويیدمی راز پیامبر با هرگاه! مؤمنان ای»

 «.داريد تقديم ایصدقه نجوايتان

 به امورتان از امری در پیامبر)ص( با خواستید يعنی هنگامی که

 ،وی با تانرازگويی از قبل بايد بگويید، سخن محرمانه طور

 بزرگداشت و تعظیم امر اين در»: گويدمی بیضاوی. بدهید ایصدقه

 سؤال در افراط از نهی فقرا، برای منفعتی و بهره ،اکرم رسول
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 داردوست و منافق و مخلص میان تمايز ايجاد خدا، رسول از نمودن

 رازگويی از پیش «صدقه تقديم» ؛ ايندنیاست داردوست از آخرت

: يعنی «است ترپاکیزه و بهتر شما برای»)ص(،  پیامبر با

 عزوجل خدای طاعت شما، زيرا هاینفس برای است ترکنندهپاك»

 آمرزگار خداوند گمانبی نیافتید، اگر پس»؛ «باشدمی آن در

 پس نیافت، را ایصدقه چنین شما از کس هر»: يعنی «است مهربان

 وی بر گناهی ،صدقه تقديم بدون )ص( پیامبر با گفتنش راز در

 «.نیست مترتب

 صدقه تقديم بودن واجب» بر معنی اين که شودمی خاطرنشان 

 مطرح آمرزش و بخشايش کند، زيرامی داللت «رازگويی از قبل

 .واجب ترك سبب به مگر شودنمی

 نازل را قبل آيه خداوند چون که است نقل: دوم یآيه تفسیر

 برداشتند، زيرا دست پیامبر)ص( با خود نجوای از باطل اهل کرد،

 حال عین در و کردندنمی تقديم ایصدقه خود نجوای از پیش آنان

 به ايشان از بسیاری آمد، زيرامی دشوار نیز ايمان اهل بر کار اين

 دست خدا)ص( رسول با رازگويی از داشتند، که مالی ضعف خاطر

 را قبلی حکم آيه اين نزول با متعال خداوند که بود همان کشیدند،

 داد. تخفیف بر ايشان و برداشت مؤمنان از
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 «داريد؟ تقديم را صدقاتی نجوايتان از پیش که ترسیديد آيا»

 از ترسیديد؟يا فاقه و فقر از صدقه تقديم صورت در آيا»: يعنی

 «.داريد کراهت مال بخشیدن از ترسیديد؟ چراکه مال انفاق

 با نجوی از قبل صدقه نمودن تقديم حکم»: گويدمی مقاتل

. «شد منسوخ سپس بود، جاری شب ده مدت به فقط پیامبر)ص(

 !(نشد اجرا گاه هیچ گويدمی ناآگاهی کمال در نويسنده که)

 از پیش صدقه تقديم به امر که حال»: يعنی «نکرديد که حال»

 شما بر کار اين کهآن سبب به نکرديد، اجرا را )ص( پیامبر با نجوی

 در شما به زيرا ،«گذشت در شما از هم خداوند و» ؛«بود سنگین

 را زکات و داريد پا بر را نماز پس» داد؛ رخصت کاراين ترك

 سوی از که اکنون: يعنی «کنید اطاعت را رسولش و خدا و بپردازيد

 و )ص( سنگینی پیامبر با نجوی از پیش صدقه تقديم در شما

 و خدا اطاعت و زکات دادن و نماز اقامه بر پس داد، روی کندی

 «است آگاه کنید،می آنچه به خداوند و» ورزيد؛ پايداری رسولش

 .است تهديد هم و وعده هم باشید، اين احوالتان مراقب بايد پس

! بخوانید را شبهه دوباره آيه، صحیح فهم و تفسیر از بعد حال 

 انديشه، و تامل گونه هر از دور به افکنشبهه که نمايیدمی مالحظه

 .است نوشته را باشدمی خودش مدنظر آنچه
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 نسخ لزوم عدالت کامل بین همسرانشبهه: 

 که است، چند همسری بحث مورد در نويسنده بعدی یشبهه 

 ترس اگر» که است اينگونه آن معنای که آوردمی را ایآيه ابتدا

 تنها به نکنید، پس رعايت عدالت همسرانتان بین که داريد را اين

 .«کنید اکتفا همسر يك

 میان توانیدنمی هرگز و»: فرمايدمی ديگر ایآيه در سپس 

 حريص نیز آن بر که چند کنید، هر رعايت عدالت را همسرانتان

 بکشید، که دست تماما طرف يك از که نباشد، اينگونه پس باشید،

 «.باشد سرگشته مطلقه همچون

 اگر است گفته ابتدا پیامبر که کندمی ادعا نويسنده حال 

 مشخص چون سپس و کنید، را اختیار چندهمسری داريد عدالت

داده  تخفیف ندارد بنابراين را توان اين کس هیچ که شده است

 از فقط داشته باشید، عدالت هم کامال نیست الزم که است و گفته

 .است کافی نورزيد گردانی روی تماما طرف يك

 گويیم؛ می پاسخ در 
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 !کند؟می مطرح دلیلی چه با نويسنده را نسخ ادعای اين اوال:

 !اند؟داشته اقرار نسخ اين به معتبر عالم يا تفسیر وکدام

 خواهدمی است، ديده موجه ذهنش در که را چیزی فقط بلکه 

 راحتی به آيات بین ،در حالی که جمع کند تحمیل آيه دو اين بر

 .است ممکن عقلی صاحب هر برای

 عدالت که داريد ترس اگر» فرموده است: اهلل سبحانه و تعالی 

 در که) ،«کنید اختیار همسری چند که نیست لزومی نورزيد،

 و درمان يك همسری چند که است شده داده توضیح ديگر جاهای

 مريض شرايط برای آن فوايد از واجب؛ و يا سنت يك نه است جواز

 کم و زندان و هاجنگ شرايط همچنین و همسر بودن نازا يا بودن

 ما بحث و است شده بیان تفصیل به باشد؛مردان و... می شدن

 اختیار که حال» فرموده است: بعدی یآيه در و( اکنون اين نیست

 نیز قلبی محبت در حتی يعنی است؛عدالت  که مپنداريد کرديد،

 مرد آن همسران از يکی نوبت در بسا کنید؛ چه برابری و عدالت

 هممت ناعدالتی به را مرد بايستی آيا ،...يا باشد خسته شود، مريض

 !کرد؟

 بله، که کند،می نفی را عدالت مطلق و کمال دوم، یآيه پس 

 عدالت به قادر دهد، انجام نیز را تالشش تمام کس، و اگرچه هیچ
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 تناقضی هیچ لذا است و کافی ظاهری عدالت فقط نیست، بلکه تام

 نیز معتبری مرجع هیچ و باشد نسخ کردن مطرح به نیازی تا نیست

 مسلمین میان در همواره حکم اين و است نکرده نسخ ادعای

 .است نشده نسخش بر ادعايی و هست و بوده مشهور

 واجب بلکه نیست، زوجات تعدد شرط عدالت اينکه ديگر مورد 

 صد که دارد، تفکر به نیاز دقیق ینکته اين درك و مرد، بر است

 .رودنمی نويسنده از نیز آن درك انتظار البته

 

 های رمضان نسخ تحریم رابطه ی جنسی در شبشبهه: 

 ماه هایشب در همسران با همخوابگی مورد در بعدی یشبهه 

 .است رمضان مبارك

 :است آيه اين به نويسنده استدالل 

 وَأَنتُمْ  لَّکُمْ لِبَاسٌ هُنَّ  نِسَآئِکُمْ إِلَى الرَّفَثُ  الصِّیَامِ  لَیْلَةَ  لَکُمْ أُحِلَّ

 وَعَفَا عَلَیْکُمْ فَتَابَ أَنفُسَکُمْ تَخْتانُونَ کُنُتمْ أَنَّکُمْ اللّهُ عَلِمَ لَّهُنَّ لِبَاسٌ

 حَتَّى وَاشَْربُواْ وَُکلُواْ لَکُمْ اللّهُ  کََتبَ مَا وَابْتَغُواْ  بَاشِرُوهُنَّ  فَاآلنَ  عَنکُمْ

 أَتِمُّواْ  ثُمَّ الْفَجْرِ  مِنَ  األَسْوَدِ  الْخَیْطِ  ِمنَ األَبْیَضُ  الْخَیْطُ  لَکُمُ يَتَبَیَّنَ 
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 تِلْكَ  الْمَسَاجِدِ فِی عَاکِفُونَ وَأَنتُمْ ُتبَاشِرُوهُنَّ واَلَ الَّلیْلِ إِلَى الصِّیَامَ

 1َيتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ اللّهُ  يُبَیِّنُ کَذَِلكَ تَقْرَبُوهَا فَالَ اللّهِ حُدُودُ

 حالل روزه داری شب در همسرانتان با نزديکی و آمیزش»

 از دوری و)آنانید  لباس شما و شمايند لباس آنان. است گرديده

 دانستمی خداوند(. است آوررنج بسی برايتان يکديگر با آمیزش

 بعد هاشب که بوديد معتقد و کاستیدمی نفسانی لذائذ از) شما که

 خود بر( و است حرام همسران با همخوابگی ، رفتن بخواب از

. بخشید را شما و پذيرفت را شما توبه خداوند .کرديدمی خیانت

 آنان با( است آزاد همخوابگی صريح، نصّ  با )که اکنونهم پس

 است دانسته الزم برايتان خدا که بخواهید را چیزی و کنید آمیزش

 بخوريد و ،(اخروی پاداش و آبرو و دين حفظ و نسل بقای همچون)

 برايتان(  شب)  سیاه رشته از بامداد رشته که گاه آن تا بیاشامید و

 .دهید ادامه شب تا را روزه سپس. گردد آشکار و جدا هم از

 است حالل داریروزه هایشب تمام در همسران با همخوابگی

 آنان با مشغولید، اعتکاف( عبادت) به مساجد در که وقتی( )لیکن

 مرزهای و حدود( اعتکاف و روزه احکام) اين. نکنید همخوابگی
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 را خود آيات چنین اين خداوند. نشويد نزديك هابدان و است الهی

 «.شوند پرهیزگار که باشد سازد،می روشن مردم برای

 همان از بود خدا طرف از حکم اين اگر» گويد:می نويسنده و

 اين پس گفتنمی چنین و است محال حکم اين که دانستمی ابتدا

 «.!است انسان طرف از

 حتما که است کرده استفاده غلطش یمقدمه همان از بازهم

 از مورد چندين آنکه حال باشد، خطا و جهل از ناشی نسخ بايد

 پوچ استناد بطالن که برشمرديم، تعیین به را نسخ اهداف و فوايد

 .کندمی آشکار را نويسنده

 بصاح هر بر البته و دارند، اشاره نیز اصول علمای که همانگونه

 گاهی و است تشويق گاهی تربیت فرآيند است که در واضح عقلی

 .اختیار گاهی و تنبیه

 و ترراحت گاهی و گرداند،می ترسخت را حکم گاهی نیز نسخ

 تشخیص جمله من) دارد فوايدی چه که دهدمی اختیار نیز گاهی

 .شد ذکر بحث ابتدای در که ...(و بقیه از راستین ايمان اهل

 با جماع ابتدا که اند،فرموده اشاره تفسیر اهل نیز اينجا و

 بعضی که آن حال و بود، جايز عشا نماز از قبل تا افطار از همسران
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 و رفتندمی خواب به روزمره کارهای خستگی خاطر به صحابه از

 وقتی و بود، گران همسرانشان هم و خودشان برای هم حکم اين

 علیه اهلل صلى اهلل رسول سوی به گريان افتادند، کار اين در که

 که شد داده تخفیف و شد نازل آيه اين که بود اينجا و آمدند وسلم

 . شدند خوشحال بسیار صحابه

 رام به صحابه اهتمام آن خاطر به تشويق نوعی تواندنمی اين آيا

-روش بهترين از هويداست عاقلی هر بر که باشد، پروردگار نهی و

 چون تاريخی نسلی که بود اينگونه آری، !است؟ تربیتی های

 بر که کسی اما باشند، جهانیان بر شاهد تا آمدند بار به صحابه

 .شد نخواهد متوجه اند،نهاده مهر دلش و چشم

 

قبول حکم دوره ی قبل از اسالم و نسخ بعدی شبهه: 

 تبصره یا نسخ؟!آن. 

 :آوردمی را آيه اين نويسنده، ابتدا



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

392 

 

 مَّتَاعاً  لِّأَزْوَاجِهِم وَصِیَّةً أَزْوَاجاً وَيَذَرُونَ مِنکُمْ يُتَوَفَّوْنَ وَ الَّذِينَ

 فِیَ  فَعَلْنَ  مَا فِی عََلیْکُمْ جُنَاحَ  فَالَ َخرَجْنَ فَإِنْ  إِخْرَاجٍ غَْیرَ  الْحَوْلِ  إِلَى

  1 حَکِیمُ عَزِيزٌ وَاللّهُ  مَّعْرُوفٍ  مِن أَنفُسِهِنَّ

 همسرانی و گیرندمی قرار مرگ آستانه در شما از که کسانی و»

 ایبر بايد(  که است اين خدا فرمان)  گذارند،می جای به خود از را

 پرداخت با) را آنان سال يك تا که کنند، وصیّت خود همسران

 از خودشان) آنان که اين شرط به سازند، مندبهره( زندگی هزينه

 ایپسنديده کار هر روند بیرون اگر پس نروند، بیرون( شوهر خانه

 بر گناهی(  مجدّد ازدواج قبیل از)  دهند انجام خود به نسبت که

 .«است حکیم و توانا خداوند و نیست، شما

 فوت از پس زن که است بوده جاهلیت قانون اين گويدمی و

 پیامبر چون و نشستمی همسر یخانه در سال يك بايستی شوهر

 حکم اين با بعدها اما کرد، قبول را قانون اين ابتدا است، انسان يك

 :کرد نسخش جديد،

 أَرْبَعَةَ  بِأَنفُِسهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ أَزْوَاجاً وَيَذَُرونَ مِنکُمْ يُتَوَفَّوْنَ  و َالَّذِينَ

 فِی َفعَلْنَ ِفیمَا عََلیْکُمْ جُنَاحَ فَالَ  أَجََلهُنَّ بَلَغْنَ َفإِذَا وَعَشْراً  أَشْهُرٍ

 1خَِبیر تَْعمَلُونَ بِمَا وَاللّهُ بِالْمَعْرُوفِ أَنفُسِهِنَّ
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 خود پس از همسرانی و میرندمی(  مردان)  شما از که کسانی و»

 انتظار روزشبانه ده و ماه چهار بايد همسرانشان گذارند،می جای به

 درسیدن مدّتشان آخر به که هنگامی و ،(دارند نگاه عدّه و) بکشند

 خواهندمی چه هر که نیست شما بر گناهی بردند، پايان به را آن و

 با موافق اعمالی و) دهند انجام شايسته طور به خودشان درباره

 داخ و ،(  کنند ازدواج خود دلخواه مرد با و زند سر ايشان از شرع

 .«است آگاه کنیدمی آنچه از

 کثیر ابن تفسیر همچون معتبر تفاسیر از برخی به نويسنده، اگر

 که است اين ترقوی قول که شدمی واضح برايش کرد،می مراجعه

 بعضی اقوال ديدن محض به اما نیست، کار در نسخی اصال اينجا در

 هب تا کرده، پیدا را اشگمشده که انگار نسخ، بر مبنی علم اهل از

 .کند بازی مخاطب ذهن با دارد دوست که نوع هر

 چنین امروزی قوانین از بسیاری در که است خاطر به همین

 دستوری مواد برخی بیان از بعد ايران در مثال است، رايج سبکی

 بودن و کلی عام آن علل از يکی که شوند.می بیان آن هایتبصره

 افراد از برخی هايیضرورت بر بنا که گذارقانون که است، ماده مفاد

 به با موارد اين از برخی. کند خارج آن شمول دايره از را حکم تحت
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 اال» ،«اينکه مگر» ،«از غیر به» : مانند استثناء، ادات بردن کار

 امور اين قانون نويسندگان گاه اما. شودمی انجام« جز به» ،« اينکه

 .اندکرده بینیپیش تبصره، آوردن طريق از را

 امت، میان اختالف بدون که است، اينگونه آيات صحیح تفسیر

 حکم همان که است روز ده و ماه 4 شوهر برای داشتن نگه عده

 کرده نقض را اين اول یآيه از قسمت کدام اما است، دوم یآيه

 !است؟ اين متضاد يا و است

 است، فرموده الزواجهم وصیة لفظ با اول یآيه در بلکه

 !است؟ وصیت با داشتن نگه عده مگر خوب

 فرموده توصیه فرزندان برای وصیت به اهلل که همانگونه بلکه

 که کنند وصیت است، بهتر که است گونه همین نیز اينجا است،

 که بمانند. اند،بوده که ایخانه همان در سال يك تا زنانشان

 .نشود ديگر ايشان، مصیبتیبر  عده، اتمام از پس آوارگی

 که کنیم چه اما پیداست انصافی اهل هر بر تفسیر اين زيبايی

 .دانندمی مکروه را ديدن آفتاب هابعضی

 هستند، نسخ به قايل که علمايی را قول بالفرض هم اگر حال

 مواريث یآيه با نسخ ادعای عمدتا نیز ايشان که) کنیم قبول
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 بر نداريم قصد که نويسنده یاشاره مورد یآيه اين نه و اندکرده

 اهل و ناآگاه برای ما یادله شماربی از اما دهیم؛ تفصیل بحث اين

 ابتدای در که نکاتی همه آن با باز هم،( است نويسنده نبودنِ فن

 قابل راحتی به کرديم، ذکر آن تربیتی فوايد نسخ و به راجع فصل

 .است حل

 

 است؟شبهه: آیا همره سختی، آسانی 

 1يسرا العسر مع ان

 و موفقیت به تالش موارد بسیاری در اما»: گويدمی ما نويسنده

. دارند ادامه عمر تمام در هاسختی بعضی و شودنمی منجر آسايش

 موفق برسند، عالی آموزش به کنندمی سعی کسانی که یهمه آيا

 «.يابند؟می بهبود هابیماری تمام آيا شوند؟می

 پاسخ:

 سبب دارو»: بگويد کسی که است اين سخن، به مانند اين

 بگیرد که ايراد متکلم بر ما، نويسنده مانند شخصی بعد ،«شفاست
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 شفا اما بردند بکار هم را دارو که کسانی بودند نیست، اينطور خیر،

 هاانسان ما! گیرد؟می ايراد چنین عاقلی انسان هیچ آيا. نیافتند

 سخن درك به قادر عقلمان، بوسیله آن تحلیل و زبان، بوسیله

 برخی مخاطب اينکه بدون اوقات گاهی حتی و هستیم مخاطب

 زيرا شد. خواهیم آن متوجه ما کند، بیان را استثناءها و تخصیصات

 در فهم اشتراك يك به عنوان و است معقول و واضح چنان امور آن

 نیست نیازی که است خاطر به همین دارد. وجود افراد همگی بین

 دچار ما مخاطب اينکه برای اما ،«شفاست سبب دارو» بگويیم:

 اما اند،کرده مصرف هم داور افراد برخی البته بگويیم نشود، اشتباه

 !!اندنیافته شفا

 هر برای هرکس است، فرموده آيه اين کجای ديگر طرف از

 تا رسید، خواهد آن به حتما کند، تالش چیزی هر به رسیدن

 برسند عالی آموزش به کنندمی سعی کسانی که یهمه آيا بگويیم

 !!شوند؟می موفق

 

 هاآن چند شبهه و جواب

 کند:نويسنده چند آيه را به عنوان شبهه بیان می
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 1سعی ما اال لالنسان لیس

ای نیست جز آنکه خود کرده است و برای انسان پاداش و بهره»

 «.برای آن تالش نموده است

 اين طبق که است اين گیرد،می آيه اين بر نويسنده که ايرادی

 :گويدمی نويسنده اما بیند،می را تالشش ینتیجه تنها انسان، آيه

 انسان استعدادهای و کارها از بسیاری بلکه نیست، اين گونه خیر،

 کالم اين پس است. پرورشش محیط و زندگی شرايط از ناشی

 !!!دارد دقت عدم و جهل از نشان

 َقدَّمَتْ  ِبمَا َسیِّئَةٌ تُصِْبهُمْ وَإِن بِهَا َفرُِحوا رَحْمَةً النَّاسَ أَذَْقنَا وَ إِذَا 

 2يَقْنَطُونَ هُمْ إِذَا أَيْدِيهِمْ

 آن از برسانیم، نعمتی و بکنیم مرحمتی مردمان به هرگاه»

 که کارهايی خاطر به باليی و رنج اگر و گردند،می مغرور و سرمست

 میدناا و مأيوس(  خدا رحمت از)  فوراً شود، گريبانگیرشان اندکرده

 برقرار هاانسان تمام مورد در حکم اين گويدمی و .«گردندمی

 !!!است دقت عدم از نشان پس نیست

                                                           
 62النجم،  1.

 36الروم،  2.
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 مِّنْهُ نِعَْمةً خَوَّلَهُ  إِذَا ثُمَّ  إِلَیْهِ  مُنِیباً َربَّهُ دَعَا ُضرٌّ الْإِنسَانَ  َمسَّ وَ إِذَا

 سَِبیلِهِ  َعن لِّیُِضلَّ أَندَاداً  لِلَّهِ  وَجَعَلَ  َقبْلُ مِن إِلَیْهِ يَدْعُو کَانَ مَا نَسِیَ

 1النَّارِ أَصْحَابِ ِمنْ إِنَّكَ قَِلیالً بِکُْفرِكَ تََمتَّعْ قُلْ

 به را خود پروردگار گردد،می انسان متوجّه گزندی که هنگامی»

 یهنگام سپس. آوردمی او درگاه به رو کنانتضرّع و خواندمی فرياد

 و سعادت، به را او شقاوت و) داد بدو خود جانب از بزرگی نعمت که

 فرياد به قبالً که را خدا( کرد تبديل خوشی به را وی ناخوشی

 دعا ترك به و بردمی ياد از را گزند و) کندمی فراموش خواند،می

 هم و را خود هم) تا سازدمی خدا برای را هايیخداگونه و( گويدمی

 به !رپیغمب ای. ) کند گمراه و برد در به او راه از( بدان را مردمان

 آن با و) شو مندبهره خود کفر از روزگاری اندك: بگو( فردی چنین

 «. دوزخیانی از تو( که بدان امّا بگذران، خوش

 برقرار افراد تمامی حق در و همواره حکم اين» گويد:می باز و

 «.نیست

 2لَکَفُور الْإِنسانَ إِنَّ

                                                           
 18الزمر،  ..6

 .66الحج،  2.
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 .«است ناسپاس بسیار انسان که درستی به»

 

 1استَغْنَى رآه أَن لَیطْغَى الْإِنسانَ  إِنَّ کَلَّا

 نیازبی را خود همین که. است سرکش انسان که درستی به»

 «.ببیند

 است شده استفاده نیز تاکید ادات از آيات اين در» گويد:می و

 کلی احکام اين که چون است، دقت عدم از ناشی باز هم که

 و تجاوز بشر، غنای و مادی پیشرفت با داده نشان تجربه و نیستند

 اسباب از يکی غنا که چند است، هر شده کمتر بشر سرکشی

 «!!هست سرکشی

ی اين شبهات وارد شده، اين گونه پاسخ در جواب کلیه

المعضالت اند اعراب که )و من دهیم که، اوال: راست گفتهمی

توضیح دادن موارد واضح از جمله »توضیح الواضحات(، يعنی: 

، البته اگر نويسنده نگويد اين حکم کلی نیست و «معضالت است

ناشی از عدم دقت است. در ثانی: گويا نويسنده کامال از فضای 

خبر است و قرآن را يك کتاب رياضی متون تربیتی و قضايی بی

                                                           
 6الشرح،  1.



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

400 

 

ور که توضیح آن آمد در کتب قضايی پنداشته است، و گرنه همانط

 وجود تبصره و استثناء بر کسی پوشیده نیست.

 وثالثا: اين موارد، در متون تربیتی نیز واضح است؛ به اشعار 

 های اقوام مختلف بنگريم:ضرب المثل

 «توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود» -1

که خیر چه بسیار اگر کسی بر صاحب اين شعر ايراد بگیرد، 

و  شناسیم که دانش نیز دارند، اما توان زندگی خوبهايی میانسان

تی دقيا برخورد مناسب و... ندارند. و لذا اين شعر تو ناشی از بی

 شود؟!رو میاست، آيا جز خنده با جواب ديگری روبه

مکن ز عرصه شکايت که در طريق ادب، به راحتی نرسید » -2

 « آن که زحمتی نکشید

خیر؛ چه بسیار افرادی که بدون زحمت »شخصی بیايد و بگويد: 

ی و با کارهای ديگر و شرايط محیطی و وراثت و... به جاهای واالي

 هل و؛ و لذا اين کالم ناشی از ج«رسیدند، دقیقا به مانند استدالل!

 عدم اهتمام نويسنده است!

ماند؟! به اگر اينگونه باشد، آيا چیزی از متون ادبی و تربیتی می

 شود.قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی
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مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی در افتی به پايش » -3

 «چو مور

-طبق منطق نويسنده اين غلط است، و تمامی مردمانی که قرن

اند و اند، غلط دانستهها زندگی کردههاست با اين کالم و امثال اين

 نويسنده!اند به جز جناب دقت بودهبی

 «.و من المعضالت توضیح الواضحات»و اين بود که گفتیم 

حال شايد شخصی ايراد بگیرد، که تو داری کالمی که ادعای 

ه خدايی بودنش را داری با کالم انسان ممکن الخطا و محدود مقايس

 کنی؟!می

 گويیم:می

ود، اوال: اين مقايسه نبود و فقط آوردن مثال برای تقريب ذهن ب 

ی ال؛ حاشا که کالم مخلوق را به کالم خالق قیاس کنیم و تحدو اِ

 تازد.قرآن ما همچنان می

اما مخاطب اين قرآن نیز انسان است، و همانگونه که انسان با 

هاست برای نصیحت و برد؛ و قرنهايی که آورديم، لذت میمثال

شیوايی و رساندن بهتر مقاصد کالمش در تربیت از آن استفاده 

؛ قرآن نیز که از علم مطلق الهی سرچشمه گرفته است، به کندمی
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بهترين وجه، اين ويژگی انسان را مد نظر قرار داده است، به 

بینی همین آيات که معاذ اهلل ای که در هر قومی، میگونه

داند، بیشترين نقش را ی مجهول ناشی از عدم دقتش مینويسنده

برد. و يك بحث لذت میدر مواعظ و نصايح دارند و مخاطب از آن 

فرعی را که بشر امروزی سرکشی و عصیانش کمتر شده است، با 

دانیم که فقط من باب اين که محل بحث ما نیست، اما ناپسند نمی

يادآوری از نويسنده خواهشی داشته باشیم که در آمار کشته 

های جهانی، خاورمیانه، ويتنام و هیروشیما، های جنگشده

ی گرايان و رابطهجنسهای اتم و تزار و ازدواج هماختراعات بمب

جنسی با محارم و حیوانات را مقداری از نظر بگذارند، شايد مفید 

 اند؟! ی دوری از دين بشريت را به کجا بردهواقع شود، که در سايه

 

 شبهه: خاص و عام

هُ کُرْهاً وَ َوضَعَْتهُ کُرْهاً وَ وَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِْحسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّ

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ َشهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنًَة 

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَْن أَشْکُرَ نِْعمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ َعلَیَّ وَعََلى وَالِدَیَّ 
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ضَاهُ وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّيَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَْیكَ وَإِنِّی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْ

 1مِنَ الْمُْسلِمِینَ

 دهیم که به پدر و مادر خود نیکی کند.ما به انسان دستور می»

کند، و با رنج و می چرا که مادرش او را با رنج و مشقّت حمل

او سی ماه کند، و دوران حمل و از شیر بازگرفتن مشقّت وضع می

کشد. )آن گاه دوران سخت مراقبت و پاسخگويی به نازها طول می

 وسکن و نیازهای کودکانه و جوانانه و مخارج ازدواج و تهیّه کار و م

رسد( تا زمانی که به کمال قدرت و رشد عقالنی غیره فرا می

 گذارد. )بدين هنگام انسان اليق ورسد، و به چهل سالگی پا میمی

 ارا،گويد: پروردگکند و( میو به آستانه آفريدگار جهان میباايمان ر

ن و به من توفیق عطاء فرما، تا شکر نعمتی را به جای آورم که به م

ه کای، و کارهای نیکويی را انجام دهم، پدر و مادرم ارزانی داشته

پسندی و مايه خوشنودی تو است، و فرزندانم را صالح گردان و می

کنم و در میان دودمانم تداوم بخش. من توبه میصالح و نیکويی را 

شدگان گردم، و من از زمره مسلمانان و تسلیمبه سوی تو برمی

 «.فرمان يزدانم

                                                           
 14لقمان،  1 .
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 ها اين دعاها راکند که چه بسا تمامی انسانکه ايراد وارد می

سالگی در اينجا ناشی از يك  40نگويند! و همچنین آوردن سن 

سالگی به تکامل عقلی  40 فهم نادرست است که انسان در

 رسد، حال آن که چنین نیست.می

 گويیم:در پاسخ می

که  ی اولت را بر باد ريخت،چیزهايی که قبال گفتیم: بنیاد شبهه 

 ی تمامی متون تربیتی و قضايی رااگر اين گونه باشد بايد فاتحه

خواند، و همگی را به صورت رياضی درآورد تا نويسنده خوشحال 

 شود!

پسرم مطمئن باش تو »گويد: تصور کنید پدری به فرزندش می

گويی پدر خدايت رحمت رسی و مینیز روزی به صحبت من می

 حال بگويیم: شايد اين پسر به«. کند که چقدر دانا و فهیم بودی

اين حرف رسید و شايد هم نرسید، و چه بسا اگر رسید دقیقا اين 

، را «دانا و فهیم بودی پدر خدايت رحمت کند که چقدر»ی جمله

 دقتی پدر دارد!نگويد، پس اين نشان از بی

ها يا از يك ناآگاهی و يا يك تعصب کور سرچشمه و تمامی اين

ها از اصول تربیتی و اقناع مخاطب ی اينداند کلیهگیرد، که نمیمی

و تحت تاثیر قرار دادن اوست؛ کما اينکه همان مثال پدر و يا مثال 
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االن گوش نديد اما آخر »گويد: ردان که به کرات میاستاد و شاگ

بسیار متداول است «. داديمترم خواهید گفت که ای کاش گوش می

دانم، چگونه است که برای قرآن که نقش اساسی در تربیت اما نمی

 اجیال و اعصار دارد، عیب است!

سالگی ناشی از  40ی دوم، که اين اما در مورد شبهه

گويیم: اوال: چه کسی گفته است که ی است، میهای قديمبرداشت

ه سالگی ناکامل و ناقص العقل است؟! اگر اينگون 40انسان قبل از 

دادند؟! راستی می سالگی قرار 40بود که بايستی سن تکلیف را 

ی سپاه ساله را فرمانده 19ی چرا پیامبر صلی اهلل علیه وسلم اسامه

 دهند؟!قرار می

-جبهه هایبرداشت بودن ناصواب بر يلیدال همگی هاو اين 

 لمیعا حال به تا آيا وانگهی،. هستند آيه اين از نويسنده، یگیرانه

 ار دعا اين نبايد اند،نرسیده سال 40 به که افرادی که است گفته

 پیدا وجهی است، کرده نويسنده که حصر ادعای اين تا بخوانند

 !کند؟

 و هامثال طبق گويیم،می است؛ آمده چرا سال چهل اين اما

 تمثیل يك فقط بلکه است، نبوده حصر منظور به آورديم که ایادله

 برايتان اکنون شايد که نماياندمی ما به عزوجل اهلل گويی است،
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 تفکر همچنین و دادن شیر و مادر و پدر زحمات در تفکر مقداری

 در خودتان که هنگامی کنید، صبر اما باشد. نامانوس نعمات در

 گاهآن افتاديد، جوانی شور اين از و گرفتید قرار زندگی جريان

 باب از نیز سالگی چهل سن اين و شويدمی متوجه بهتر که هست

 .است نکرده آن از انحصار برداشت شخصی هیچ و است نماد

 همچون) مسلمان علم اهل از بعضی که گیريممی فاکتور را اين

 نیز معجزه ادعای سالگی چهل بحث اين برای حتی( کحیل دکتر

 :عبارت است کافی علمی؛ مقاالت بر مبتنی اندکرده

Brain only fully matures in middle age کنید سرچ را . 

 نکند، عناد که شخصی برای جواب شد، عرض که همانطور البته

  .نیست وادی اين در ورود به لزومی و بود واضح

 

 شبهه: نسخ اول سوره به آخر سوره

: است فرموده مزمل سوره ابتدای در گويد:می خالصتاَ که

 ابخو در را آن از کمتر اندکی يا و بیشتر اندکی يا و شب از نصفی»

 .«بگذار شب نماز و مباش
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 ای) تو که داندمی پروردگارت»: فرمايدمی سوره آخر در و

 شب سوم يك يا و سوم، دو بسا چه اطرافیانت، از بعضی و( پیامبر

 ذال و است ، موجود... و مريض افراد شما میان در و خیزيد پا به را

 .«داريد پای بر شب نماز است، ممکن برايتان که مقدار هر

 :پاسخ

 که کردمی مشخص نويسنده کاش واقعا گفت: بايستی ابتدا

 گويد کهمی کرات به که چرا است؛ چند چند خودش با حسابش

 آمده،می سخت مردم بر چون و است بوده پیامبر از دستورات اين

 مشهور اسالمی امت میان در خوب است؛ کردهمی لغو راها آن

 بر و واجب وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول بر شب نماز که است

 اهلل معاذ که است منطقی چه ديگر اين پس است، مستحب بقیه

 خودش برای سختی اين به قانونی پیامبر نويسنده، افاضات طبق

 !دهد؟ قرار

 !بردنمی که هاوادی چه به را انسان تعصب

 از قسمتی و تو» فرمايد:می آخر آيات در که کنید توجه و

 که ورعی و تقوا باب از افراد، آن که است واضح يعنی ،«اطرافیانت

 موجود روايات در حتی و اندگرفته سخت خود بر اينگونه اندداشته
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 به را شب کل بمانند، خواب کهاين ترس از هابعضی که است

 ترمنطقی و ترتربیتی اين از آيا حال کردند؛می سپری بیداری

 صحابه تقوای اين تشويق سبحانه و تعالی، به اهلل که هست

 وصف شکور را خود که اهلل آن! کند؟ حاصل ايشان بر تخفیفی

 .کندمی

 نتالشتا و شما پیامبر، اصحاب ای که، باالتر اين از تربیتی چه

 دوست را شما شدن اذيت عزوجل اهلل و نیستید، دور اهلل ديد از

 پرورش جهانیان تمام برای نظیربی نسلی خواهدمی بلکه ندارد،

 تخفیف شما بر الراحمین ارحم پس اهلل سبحانه و تعالی، دهد،

 و کريم نیز اهلل باشد، صادق او با کس هر که بدانید تا کرد، حاصل

 . است رحیم

 

 شبهه: نسخ حق تقاته

: است فرموده اولی در که است. آيه دو به راجع نیز ديگری و

 ديگری در و ،«باشید داشته است آن حق که آنگونه را اهلل تقوای»

 .«باشید داشته را الهی تقوای توانتان حد تا»: فرمايدمی

 پاسخ:
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 صادق نیز اينجا در گفتیم قبل یشبهه در که توضیحاتی تمامی

 را آن عاقلی شخص هیچ که است، صحابه تشويق بحث که است

 بسا چه شد، اشاره فصل یمقدمه در که همانگونه. کندنمی انکار

-می اهلل يعنی اصال؛ باشد متفاوت شارع مراد با شخص برداشت

 به است، آن حق و اليق که گونه آن را پروردگار تقوای» فرمايد:

 آيد ومی مثال خودش ورع شدت با يك صحابی، حال ،«آوريد جای

در  بسا چه که دهدمی خرج به جديت روزه و نماز در حدی به

 در کرات به اينکه کما) آيد پیش مشکالتی برايشان ديگر کارهای

 دوم، یآيه با عزوجل اهلل لذا و( است موجود اخبار و روايات

 کس هیچ سبحانه و تعالی، بر اهلل که کند،می برداشت تصحیح

 .کندنمی تکلیف و حکم توانش از بیشتر

 وجدان و خواننده با قضاوت است، بدی و طعن اين کجای حال

 به يدنبا آيات همین به بنا که زيرا باشد، موجود اگر البته نويسنده.

 . کرد تکلیف شخص، توان از بیشتر

 عام و خاص سراغ به نويسنده نسخ، بحث از بعد است جالب

 و کنندمی تکلف تعیین زبان برای جانب، به حق و رودمی

 زا نشان اين که چرا باشد، قرآن در عام و خاص نبايد فرمايد کهمی

 دارد. دقت عدم و جهل



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

410 

 

 مسايل از بسیاری بیان مفید، و رايج اسلوب از يکی که حالی در

 احکام بیان مورد در بخصوص است عام و خاص بصورتها آن بیان

 قوانین. و
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 (محکم و متشابه)ابهام در قرآن  :4 فصل

 نويسنده: فاروق رضايی

 

، ادعا نموده که يکی از مشخصات قرآن، «سها»در اين فصل 

و بعد با ذکر آياتی که بصورت  1وجود ابهامات فراوان!!! در آن است.

 7دانند، در مقابل آيه مطلق قرآن را روشن، آشکار و هدايتگر می

-ی آِل عمران که آيات را به دو وصف محکم و متشابه نام میسوره

برد و ذکر چند آيه که در تفسیرشان اختالف است، ادعای وجود 

 2.تناقض در قرآن را دارد

وشن رامّا ابتدا بیان کنیم که آياتی که قرآن را با وصف آشکار و 

ا کس ب نیست؛ امّا اين وضوح برای هرها آن اند، شکی دربیان کرده

 ی فهمی، يکسان نیست. هر درجه

 حال ممکن است شخصی بگويد: قیدی در اين آيات ذکر نشده،

 را مُقیّد کنید؟ ها آن خواهیدچگونه می

                                                           
 247، ص 4نقد قرآن سها، فصل  .1

 249، ص 4نقد قرآن سها، فصل  .2
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 پاسخ:

 گويیم: بعضی از قیود نیازی به ذکر ندارند، بلکهدر پاسخ می

 ها توجه فرمايید: وجود دارند. به اين مثال عقالً

 رياضی، درس شیرين وآسانی است.  گويد: درس شخصی می

خوب اين يك سخن مطلق و بدون قیدی است. امّا مخاطب 

داند که منظور کسی است که اين درس را بخواند و تمرين عاقل می

گاه با ادعای يك شخص ناآشنا به کند، نه هر کس ديگری! و هیچ

گويند که آن شخص دروغ علم رياضی که حساب بلد نباشد، نمی

 ت و رياضی درس شیرينی نیست. اسگفته

 امّا مثالی ديگر: 

گويد: اين شخصی کتابی به زبان التین در دست دارد و می

کتاب بسیار واضح و شیوا نوشته شده است ،حال آيا برای کسی که 

زبان التین بلد نباشد، چنین است؟!!! خوب چنین قیدی از کجا 

 آمد؟!!! 

ارند که نیازی به باره وجود د های زيادی در اينو مثال

 چرا که عاقالن را اشارتی کافی است.   ،آوردنشان نیست
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ی حال قرآن نیز چنین است، کالمی است جامع، و برای همه

 ترينهای جامعه، روشن، آشکار و هدايتگر است. امّا ابتدايیطیف

تواند قیدش، ِاشراف بر علوم عربی است، و هیچ شخص عاقلی نمی

داند، بايد بدون مراجعه به شخصی بی نمیادعا کند، کسی که عر

 ديگر و باخواندن اين کتاب عربی، حتماً آن را بفهمد!!!. 

 در رابطه با ،«سها»اندازی امّا، اکنون که مشخص است که شبهه

و  «محکم»اساس است، به بیان واهی و بی تناقض در قرآن،

 پردازيم. می «متشابه»

اصلی اين فصل، ايراد  چنانچه در سرتیتر مشخص است، موضوع

خواهد با ، می«سها»در قرآن است.  «متشابهات»گرفتن از وجود 

عِمران، به تأيید سخنان ی آلسوره 7ی ويز قرار دادن آيهآدست

خود بپردازد؛ و حال ما با ياری اهلل متعال، با بررسی موضوع 

 عمران، واهی بودن اصلی آلِسوره 7، در آيه «متشابه»و « محکم»

ی وارده را برای کسانی که جويای حقیقت هستند، بیان بههش

 کنیم. می

هستند و برای « مادر قرآن»قرآن، بخش اصلی و  «مُحکمات»

رجوع کرد؛ چنانچه در آيه ها آن ، بايد به«متشابهات»رفع ابهام از 
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دانند، می« متشابه»ذکر شده است. اگر به آياتی که علما آنان را 

شود که اين آيات عموماً در ظاهر می توجه نمايیم، مشخص

ای مشخص کلماتشان، واضح و روشن هستند، يعنی دارای ترجمه

های عارضی، دارای تشابه معنايی هستند، نه هستند. امّا به علت

 اينکه ذاتاً مبهم باشند. 

 تنها کنیم که نههايی همراه با توضیح بیان میحال مثال

ی ها، که الزمهبلکه معنی آن نقصی نیست،ها آن بودن «متشابه»

توان با يقین باشد، مشخص است، فقط نمیهدايتگری اين آيات می

 گفت که تنها همین معنی مراد است و بس. 

ن حروف مقطعه: الم، الر، کهیعص و...، که قول راجح در مورد اي

حروف آن است که نوعی تحدی است، که قرآن از همین حروف 

کنند که حال کسانی که ادعا می. ه استمعمولی و رايج تشکیل شد

 ی دست بشر است، مانند آن را بیاورند. قرآن ساخته
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آيات صفات باری تعالی، چون ذهن انسان گنجايش درك کردن 

 ذات اهلل را ندارد، پس به معنی ظاهری آيات ايمان داريم و کیفیت

  1مِیعُ البَصِیرُ لَیْسَ کَِمْثلِهِ شَیْءٌ َو هُوَ السَّدانیم، مینرا ها آن

را « متشابه»اين يکی از آيات محکمی است که بقیه آيات 

 کند. تفسیر می

و نه او در ذات و صفات به )هیچ چیزی همانند اهلل نیست»

ماند ، و نه چیزی از چیزهای چیزی از چیزهای آسمان و زمین می

و او شنوا و بینا  (ماندآسمان و زمین در ذات و صفات بدو می

  «.است

 وفرمايد: هیچ چیزی همانند اهلل نیست اهلل سبحانه و تعالی می

 است. « بینا»و « شنوا»وجود  با اين

ی صفات که در آيات بودن و بقیه «بینا»و  «شنوا»حال ما به 

ِه ثلِلَیسَ کَمِ ی محکم اند، ايمان داريم، اما طبق اين آيهديگر آمده

 دانیم که صفاتش مانند صفات مخلوق نیست. ، میشَیءٌ

                                                           
 11 ی شوری، آيه سوره .1
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اخبار غیبی چون: بهشت، جهنم و مالئکه و... به نوعی دارای 

ها آن را نبینیم، مراِد دقیقها آن هستند، چرا که تا« تشابه»

 مشخص نیست و ما به خبر آن ايمان داريم. 

ا . رو امّا آيات علمی، مانند مراحل تکمیل جنین در رحم مادر و..

دانست، چرا که قبل از « متشابه»توان در مقطعی، هم به نوعی می

پوشیده بوده ها آن گیری دقیق، دقّّّتاختراع وسايل و ابزار اندازه

ل با ايمان داشتند. اما حاها آن و مسلمانان به کلیّات خبر در مورد

 اند.  اين ابزار بصورت عینی و دقیق مشاهده شده

ه سها نیز بدان اشاره کرده است. آيد کحال سؤالی پیش می

خواهد که تسلیم محض و گويد: محمّد از پیروانش میآنجا که می

را ها آن قید و شرط همه قرآن گردند و بدون هیچ فکریبی

 چگونه مسلمانان به آيات متشابه ايمان دارند؟ 1بپذيرند:

توانید به نقد ساير جواب: قرآن از همه لحاظ معجزه است. می

 کتاب مراجعه نمايید، تا به معجزه بودن قرآن پی ببريد.  فصول 

                                                           
  249ص  ،4فصل  ،نقد قرآن سها-1
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ای جز هنگامی که به معجزه بودن قرآن اعتراف کنیم، که چاره

اهی اين برای اهل انصاف وجود ندارد، به اخبار غیبی و مواردی که ر

 آوريم. با حواس وجود ندارد، ايمان میها آن برای درك

  فِیالراسِخُونَفرمايد: چون و چرا، بلکه خودِ آيه میامّا نه بی

ه ر بهايی که بسیا، يعنی انسانأولواأللبابو در آخر آن  العِلمِ

 . ی تفکر و تدبّر هستنددنبال يادگیری علوم هستند و دارای قوّه

حال خوانندگان خود قضاوت نمايند؛ آيا اين به صراحت تشويق 

ت ی و تأمل و تفکر است، يا امر به تبعیاندوزو تحريك برای دانش

 چون و چرا؟!!!   بی

عنوان مثال برای ابهام در قرآن آورده است ه اما آياتی که ب

 کنیم:بررسی می

گويد که ابتدا سه آيه اول سوره صافّّّات را آورده است و می

  1مفسّّّرين نظرهای متفاوتی دارند و معنی دقیقی ندارند.

      2فّاًوَ الصَّافَّاتِ صَ

                                                           
  250، 4سها،  .1

 3تا  1سوره صافات، آيات  .2
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محکم صف  (در مقام عبودیّّّت و انقیاد)قسم به آنان که »

 «اند!کشیده

   فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً

 «دارند!و قسم به آنان که سخت باز می»

     فَالتَّالِیَاتِ ذِکْراً

 «کنند!تالوت می (آيات خدا را)و قسم به آنان که پیاپی »

ر رفته در آيات کامالً عربی و دبینید کلمات به کار چنانکه می

کتب لغت دارای معنی روشن و واضحی هستند،  اما آيات، صفت 

هستند  و اشتراك چند گروه در صفتی، محال نیست تا برايمان 

تواند شامل مالئکه، عالمان و يا رزمندگان شبهه شود، يعنی می

 آيد. شود و خللی در معنی پیش نمی

وگند آن چیزی است که به خاطرش امّّّا مسأله مهم در قسم و س

 شود که کامالً واضح است: سوگند ياد می

       1إِنَّ إِلَهَکُمْ لَوَاحِدٌ

 «.(نه بیشتر)قطعاً معبود شما يکی است »
                                                           

  4سوره الصافات، آيه  .1
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در اينجا هم، قصدی  «الحادی سها کارگروه»بینید چنانچه می

 جز تلبیس و پوشاندن حق نداشته است. 

  4:1تا  1و امّّّا مثال بعدی که آورده است سوره ذاريات آيات 

        2وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً

آن  انگیزند و به اين سو وابرها را برمی) سوگند به بادها! که»

  «دارند.به سرعت پراکنده می (برند وسو برابر فرمان يزدان می

     فَالحَّْامِلَاتِ وِقْراً

-رمیرا با خود ب (از باران)و سوگند به ابرهايی که بار سنگینی »

 «دارند!

   فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً

های در آب)هايی که ساده و آسان و سوگند به کشتی»

 «روان و در حرکتند! (هاها و درياها و اقیانوسرودخانه

 فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً

                                                           
  251صفحه  ،4فصل ،سها .1

 6تا 1سوره ذاريات، آيات  .2
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میان خود برابر فرمان )و سوگند به فرشتگانی که کارها را »

 «اند!تقسیم کرده (يزدان

 إِنَّمََّا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ

 شويد و از آن ترسانیدهمسلّماً چیزی که بدان وعده داده می»

 «شويد، راست و قطعی است.می

 وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاِقعٌ

 «آيد.کند و میروز جزا، حتماً وقوع پیدا می و»

 پاسخ مثال دوّّّم هم، دقیقاً مانند مثال اوّّّل است. 

  1است:«ص»آيات زير از سوره و امّّّا مثال سوّّّم سها که 

       2إِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِیِّ الصَّاِفنَاتُ الْجِیاَدُ

 های نژاد تندروزمانی را که شامگاهان اسب (خاطر نشان ساز»)

 «و زيبای تیزرو، بدو نموده و عرضه شد.

فَقَالَ إِنِّیِّ أحَّْبَبتُّْ حُبَّ الخَّْيرِّْ عَنَ ذِْکرِ رَبِّیِّ حَتَّىَّ توَاَرَتْ 

 بِالْحجَِّابِ

                                                           
 252 ، 4 سها،  .1

 33تا  31، آيات سوره ص .2
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دارم، چون سلیمان گفت: من اين اسبان را سخت دوست می»

ست. او که جهاد ا)باشند ساز و برگ من برای عبادت پروردگارم می

 (ارگرد و غب)تا از ديدگانش در پرده  (کردنگاه میها آن همچنان به

 «پنهان شدند.

 قِنَادوُّهََّا عَلَیَّ فَطَِفقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْرُ

ها آن قدر جالب بودند که سلیمان به چاکران دستور اسب»)

 مورد او شخصاً سواران را)را به سوی من بازگردانید. ها آن (داد

ای هها و گردنو بر ساق (تفقّّّد، و اسبان را مورد نوازش قرار داد

 «ها دست کشید.اسب

 عنی آنگیرد که مايراد می« الْخَیْرِ »در اين آيه سها درباره کلمه 

 ها يا مال دنیا: مشخص نیست که منظور مطلقِ خیر است يا اسب

یزی ، در لغت عرب عام است وشامل هر چ«خیر»عبارت  پاسخ:

، گاهی بر اسب نیز داللت 1شودکه مورد پسند عموم باشد، می

کند و در حديث هم به معنی اسب وارد شده است. امّّّا چون می

 سیاق آيات بحث اسب است، پس بقیه احتماالت منتفی هستند. 

                                                           
  ...لسان العرب و،مفردات راغب .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

422 

 

باشد، می« ِذکِْر رَبِِّّّّی»ايراد گرفته است، « سها»کلمه بعدی که 

 داند منظور نماز است يا مطلق ذکر. گويد که نمیمی« سها»که 

 فرمايد:نماز هم خود ذکر است و قرآن هم می پاسخ:

به ياد من  )تا همیشه(و نماز را بخوان »   1لِِذکرِِّی ۃاَقِمِ الصَّلََّا

 «باشی.

 دانم چگونه پاسخ اين ايرادهای بچگانه را بدهم. واقعا نمی

 ترينای که در باال ارائه دادم طبق سیاق آيات و معقولترجمه

 رساند. ترجمه است و به هر حال درسی را که در آيات هست، می

خوانندگان خود قضاوت کنید، واقعاً کسی که خود دکتر و 

تا اين اندازه ايرادهايش پیش  2متخصّّّص علوم اسالمی بوده باشد،

 پا افتاده و بچگانه است؟!!! 

 

                                                           
 14سوره طه، آيه  .1

اسمش  :ادعا نموده که« سها»، درباره نويسنده 30در کتاب نقد قرآن، مقدمه، ص  .2

ها درس خوانده و های دينی سالمستعار است امّّّا دکترايش حقیقی است و در حوزه

در علوم اسالمی دارای تبحّّّر است اما بعد از اين مهارت به قرآن شك کرده و الی 

  ...آخر
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سوره  4سوره سجده و آيه  5مثال چهارم را در رابطه با آيه 

ه ر آيمعارج آورده است که در آيه اوّّّلی روز را معادل هزار سال و د

 دومی پنجاه هزار سال بیان نموده است. 

  1پاسخ:

دنبال گردد که عبارتند پاسخ به اين شبهه، بايد در سه محور 

و شناخت شرايط تناقض و در « روز»يا « يوم»از: بررسی معنای 

  نهايت اين که آيا آياتی که سها آورده است، متناقضاند يا خیر؟

ای هدقّّّت نمايیم. در کتاب« يوم»قبل از هر چیز، بايد در واژه 

ها آن لغت عربی برای يوم، معانی مختلفی بیان شده که برخی از

 : عبارتند از

  از طلوع آفتاب تا غروب آن (1

  ساعت شامل شب و روز 24تمام  (2

   مطلق زمان (3

   نعمت (4

                                                           
ورت تفصیلی در سايتهای اينترنتی موجود است که ما با پاسخ اين قسمت به ص .1

  .نمايیمتغییراتی نقل می
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   1... و (واقعه)حادثه و اتّّّفاق  (5

دّی نمايید، اين کلمه، دارای معانی متعدّهمانگونه که مالحظه می

توان به است که با توجه به قرائن و شواهد موجود در جمالت، می

توان تنها به اين دست يافت. بر اين اساس، نمیمعنای مورد نظر 

 ای  به مقدار مشخصی از زمان تعبیردلیل که اين واژه، در جمله

ه ای ديگر، مقدار ديگری از زمان را مدّ نظر داشتشده و در جمله

 ه دواست، اين دو جمله را با هم متناقض بپنداريم، زيرا برای اين ک

از هشت جهت با هم مشترك جمله با هم متناقض باشند، بايد 

باشند و اگر حتی دو جمله به ظاهر متناقض، از هفت جهت با هم 

مشابه بوده و تنها در يك جهت با هم اختالف داشته باشند، 

توان گفت که آن دو با هم متناقضاند. اين هشت جهت عبارتند نمی

 کل، واز: موضوع يا نهاد، محمول يا گزاره، مکان، زمان، اضافه، جزء 

ه توانید بکه برای اطّّّالع بیشتر در اين زمینه می)شرط، قوّّّه و فعل 

   (.های منطق مراجعه نمايیدکتاب

 به عنوان نمونه، اگر در دو جمله بیان نمايیم که:  

 « روز است. 13نوروز »ب: «  ساعت است. 24روز، »الف: 

                                                           
  به بعد 649، ص 12ابن منظور، لسان العرب، ج  .1
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 ی که«روز»گويی متهم نخواهد نمود، زيرا کسی ما را به تناقض

ت، ن اسر قسمتِ اوّلِ عبارتِ دوّّّم، به کار رفته به معنای مطلق زماد

ساعت. بر اين اساس، دو جمله بیان شده، وحدت در موضوع  24نه 

 ندارند تا موجب تناقض در گفتار شوند.  

 و اين همانند آن است که در موردی مشابه بگويیم که: 

در روز »ب:  «روز به طول خواهد انجامید. 15امتحانات، »الف: 

   «امتحان هیچ غیبتی موجه نخواهد بود.

ساعت است و سپس به  24ابتدا به معنای روز « روز»که واژه 

ساعت  24تواند کمتر از معنای مطلق زمان به کار رفته است که می

ای در نظر گرفته شود و اين عبارت نیز از لحاظ ادبی و منطقی، دار

 . هیچ مشکلی نخواهد بود

دهای مختلفی از يك واژه، در کلمات عادی مردم چنین کاربر

ل ناز بسیار رايج بوده و نظر به اين که قرآن کريم نیز به زبان مردم

 شده، در بسیاری از موارد از همین شیوه استفاده نموده است. به

عنوان نمونه موردی ديگر از همین نوع را در آيات زير مشاهده 

 : نمايیممی

 فرمايد: یاهلل سبحانه و تعالی م
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 1إِنََّّّّا أَرْسَلْنََّا َعلَیْهِمْ رِيحاً صَْرصَراً فِِّی يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِِّر

. ما در روز شومی، قوم عاد را دچار تندبادی سهمگین ساختیم»

» 

  :ای ديگر، اين گونه تعبیر شده کهو در آيه

سَخَّرهَََّّا َعلَیهِّْْم سَْبعَ لَیَاٍل  أمَََّّّّّاِ عَادٌ فَأٍهُّْلِكُُّوا بِرِيحٍ صَْرصَرٍ عَاتِیَةٍ.وَ

 2...وثََّمَانیَةَ أَيَّام حُسُوماً

و اما قوم عاد با تندبادی سهمگین و مهیب نابود شدند که »

کن را هفت شب و هشت روز بر آنان خداوند آن طوفان بنیان

 «مسلط نمود...

تواند بیان دارد که چون آيه اوّل، گفته که اين هیچ منصفی نمی

در  دباد در يك روز بوده و آيه بعد آن را هشت روز دانسته است،تن

اين آيات تناقض وجود خواهد داشت! چون با اندك تأملی در اين 

در آيه اول، مطلق زمان « يوم»يابیم که مراد از واژه آيات در می

ساعته نظر دارد و به همین دلیل،  24است و آيه دوم به روز 

                                                           
 .19قمر،  .1

 .7و  6حاقه،  .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

427 

 

معنای متفاوت به کار رفته ولی متناقض هرچند اين کلمه در دو 

 . باشدنمی

وری اندك آشنايی داشته باشد، هر شخصی که با فن سخن

داند که هزار سال در اين آيه هیچ خصوصیتی نداشته، بلکه می

نشان دادن آن است که خداوند در عذاب دشمنانش هیچ  تنها برای

بیشتر هم ای ندارد، هم چنان که دو هزار سال و شتاب و عجله

برای خدا همانند يك روز است، چون اساساً زمان برای خدا مطرح 

  .نیست

مواردی از اين دست که به زمان اشاره شده، تنها به منظور 

شناساندن مطلبی بوده و مقدار دقیق آن مد نظر نیست، در آيات 

 : آيد از جملهقرآن به فراوانی به چشم می

همانا قیامت برای ما همانند يك چشم برهم زدن و يا  –الف 

 1باشد.کمتر از آن می

اجرای دستورات ما در مدتی همانند يك چشم بر هم زدن  –ب

  1شود.انجام می

                                                           
 77،نحل .1
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آفرينش و برانگیختن تمام شما همانند آفرينش، تنها يکی  –ج

  2از شما خواهد بود.

 ونشانگر اين معنی  اند،تمام آياتی که اين گونه بیان شده -1

باشند که چون بشر در محدوده زمانی مشخص و اندکی مفهوم می

 تواندنمايد و از قدرت محدودی نیز برخوردار است، نمیزندگی می

چگونگی رفتار خداوند را دريابد بلکه آن را با معیارهای خود 

ارج نمايد، اما اگر همین انسان از حصار زندگی دنیوی خارزيابی می

 زمان و مکان برای او معنای ديگری خواهد داشت، همان گونه شود،

 پنداردکه در روز قیامت و با مالحظه وسعت زمانی آن، خود او می

که تمام مدت زندگی دنیوی او بیشتر از يك شب يا يك روز نبوده 

  است!

سوره سجده، در ارتباط با چگونگی تدبیر عالم  5آيه  -2

هر چند، ما از تمام رازها و اسرار آفرينش توسط خداوند است که 

آن هرگز آگاه نخواهیم شد، ولی در اين آيه با اشاره مختصری به 

آن بیان شده است که آمدن امر الهی از آسمان به زمین و بازگشت 

                                                                                                               
 5،سجده .1

 28لقمان  .2
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مجدد آن به آسمان، در هر مرحله، هزار سال دنیوی به طول 

هم  خواهد انجامید و اين آيه منحصر به روز قیامت نیست بلکه

 . باشندتمام آفريدگان تحت پوشش تدبیر و امر الهی می، اکنون نیز

 بر اين اساس، آن چه در اين آيه به آن اشاره شده، تنها زمان

در  انجام هر مرحله از اوامر الهی است و دقیقاً بیان نشده است که

در  دنیا چند مرحله از آن اتفاق افتاده و روز قیامت و دنیای آخرت

 ! له آن خواهد بودچندين مرح

ای که به آن اشاره نموده است؛ يعنی آيه اما آخرين آيه - 3

باشد. در اين آيه، بیان چهارم سوره معارج؛ در مورد قیامت می

هزار سال است، تا موجب تناقض با  نشده که روز خداوند پنجاه

نمايد که حادثه قیامت آيات قبل گردد، بلکه اين آيه، تنها اعالم می

در اين « يوم»انجامد. به عبارتی، واژه هزار سال به طول می-پنجاه

باشد که قبالً به آن اشاره نموديم. آيه، به معنای حادثه و اتفاق می

توان در نظر گرفت که واقعه قیامت، که در سوره بر اين اساس، می

هزار سال اعالم شده است، شامل پنجاه مرحله باشد  معارج پنجاه

های ديگر بیان شده، آن به مقتضای آن چه در سوره که هر مرحله

برابر با هزار سال عادی است و در هر مرحله نیز فرشتگان صعود و 
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نمايند؛ بدين شیوه، بدون هیچ مشکل منطقی و ادبی، اين نزول می

   توان تأويل و تفسیر نمود .آيات را می

نتیجه نهايی، آن است که چون اين آيات، در موضوعات 

ای نازل شده و وحدت موضوع ندارند، هیچ تناقضی با هم گانهجدا

باشند، عالوه بر داليلی که در اين نداشته و در راستای هم می

ز نکته ديگری نیز وجود دارد که بیان آن خالی اد، زمینه ارائه ش

لطف نیست و آن اين که هر چند سوره حج در مدينه نازل شده 

ج هردو مکی بوده و دشمنان است اما سوره سجده و سوره معار

گیری از آيات که دائم در صدد تکذيب ايشان و نکته )ص( پیامبر

چنین تناقضی را از اين آيات برداشت ننمودند،  اند،قرآن بوده

وشکی نیست که آنان از حیث سخنوری و سخندانی، از بسیاری 

توان ادعا نمود که تر بودند و نمیمردم جهان آن روز ،پیشرفته

ن ظرفیت علمی شناخت چنین تناقضی را نداشته و يا اين که آنا

تمام آنان از حافظه ضعیفی برخوردار بوده و آيات قبلی را به 

 .! فراموشی سپرده باشند

رغم دعوت خداوند به و در اعجاز قرآن همین بس که علی

تنظیم يك سوره مشابه با آن، بشر تاکنون نتوانسته به چنین 
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ای که گاه در اين زمینه های بیهودهتالش دعوتی پاسخ گويد، و

  .انجام پذيرفته، سرانجام با شکست روبرو شده است

اساس و بچگانه همین مقدار کافی برای رد چنین شبهات بی

 آل 7مندان به تفاصیل بیشتر در فهم دقیق آيهاما عالقه است،

ه عمران و بقیه شبهاتی که در رابطه با اين آيه آورده است، ادام

 بحث را پیگیری نمايند. 

ه، ای ديگر که در آيه ذکر شداما قبل از شروع جا دارد به نکته

 ای داشته باشیم: اشاره

و  «محکم»در اين آيه خداوند متعال بعد از بیان وجود 

ه ، بدون رجوع ب"متشابهات"کسانی را که با استفاده از  «متشابه»

 دارند، اهل زيغ و ايجاد شبهه را اندازی وقصد فتنه ،"محکمات"

شه اندي برد. نه اينکه کسانی بخواهند از روی علم وگمراهی نام می

-هنیز در اينجا باز شبه« سها»به دنبال قول صحیح باشند؛ چنانکه 

دقیقا در اين کتاب « کارگروه الحادی سها»حال  اندازی نموده و

 اند. چنین قصدی داشته

که اين خود دال شود و بعد از واضح شدن موضوع مشخص می

 بر معجزه بودن قرآن کريم، است. 
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 حال بررسی آيه: 

هُوَ الَّذِیَ أَنزلََّ عََلیْكَ الكِّْتَابَ منِّْهُ آيَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ 

الْکِتَابِ وَأُخَرُ متَُّشَابهَِّاتٌ فََأمََّّّّا الَّذِيَن فی قُلُوبهِِّمْ َزيْغٌ فَیتََّّبِعُونَ مََّا 

وَابِْتغََّاء تَأْوِيلِِه وَمََّا يَعْلَُم تَأْوِيلَُه إاِلَّ اللُّه  مِنْهُ اْبتِغََّاء الِْفتْنَةِ تَشَابَهَ 

وَالرَّاسِخُونَ فِِّی الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنََّّّّا بِهِ کُلٌّ مِّْن عنِدِ رَبِّنََّا وَمََّا يَذَّکَّرُ 

 1إاِلَّ أُوْلُواْ األلْبَاب

ر تو نازل کرده است. بخشی از را ب (قرآن)او است که کتاب »

و معانی مشخّّّص و اهداف روشنی )است « مُحْکَمََّات» هایآن، آيه

-اصل و اساس اين کتاب هستند، و بخشی از آن آيهها آن (دارند و

و معانی دقیقی دارند و احتماالت مختلفی ) است،« مُتَشَابِهََّات»های 

و گريز )هايشان کژی است، . و امّا کسانی که در دل(میرودها آن در

انگیزی و برای فتنه (از حق، زوايای وجودشان را فرا گرفته است

افتند. در حالی که تأويل به دنبال متشابهات می (نادرست)تأويل 

-و ثابت)دانند که راسخان را جز خدا و کسانی نمیها آن (درست)

-می (رزانگانیفاين چنین وارستگان و )در دانش هستند.  (قدمان

                                                           
 7عمران،  آل .1
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دانیم که و در پرتو دانش می)ايمان داريم ها آن گويند: ما به همه

جز  (اين را)همه از سوی خدای ما است. و  (محکمات و متشابهات

-برند، نمیسلیمی که از هوی و هوس فرمان نمی)صاحبان عقل 

 « شوند.متذكّّّر نمی (دانند و

و  المحکم الذی ال اختالف فیه»در لسان العرب آمده است: 

محکم از احکام به »،در مجمع البیان نیز آمده که: 1«الاضطراب

  2«.معنای استواری است

، اصلش منع و بازداشتن، برای اصالح است و لگام و «حکم»

 . اندنامیده« حکمه»دهانه حیوان را نیز، 

در لغت، از حکم، به معنای منع برای اصالح و « محکم»

معنای اتقان و استوار کردن به « احکام» جلوگیری از فساد است،

  3، کسی است که مانع از فساد است.«حکیم»است، و 

و « همسانی»، و معنی آن در «شبیه»و « شبه»از « متشابه»

، از جهت کیفیت است؛ و شبهه آن است که، چیزی از «مشابهت»

                                                           
  129، ص 2لسان العرب، ج  .1

  689، ص 2مجمع البیان، ج  .2

  160، ص 1قرشی، ج  .3
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است، تمیز داده « مشابهت»و « همسانی»ديگری که میانشان 

  1نشود.

 : ر دو وجه آمده است، در قرآن ب«تشابه»

 : ، که بر دو قسم است«همانند»و « شبیه». به معنای 1

 بااللّّّه نزّّّل احسن الحديث کتاهمانندی معنوی، مانند: ( الف

 متشابها مثانی

خداوند بهترين سخن را ) به نام قرآن ( فرو فرستاده است . »

آوايی و هم يیالفاظ ، و واال يیکتابی را که ) از لحاظ کاربرد و گیرا

معانی ، در اعجاز ( همگون و ) مطالبی چون مواعظ و براهین و 

قصص ، و مسائل مقابل و مختلفی همانند : ايمان و کفر ، حق و 

باطل ، هدايت و ضاللت ، خیر و شر ، حسنات و سیّئات ، بهشت و 

ای نو ، در آن ( مکرّر دوزخ ، البتّه هر بار به شکلی تازه و به شیوه

 2 «است.

                                                           
  ، باب شین443مفردات راغب، ص  .1

 23زمر،  .1
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هر قسمت با قسمت ديگر، از نظر « شباهت داشتن»که مقصود 

خوبی و درستی و عدم ايراد و تناقض است و نیز از نظر معجزه 

 . بودن

قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و همانندی ظاهری، مانند: ( ب

1اتوا به متشابها

-گويند: پیشتر اين نصیبمان گشته بود، و همسان آن را آورده»

 اند .

ی در جنس و شکل يکی بوده ، ولی طعم و يهاچنین میوه چه)

 «.(های دارندمزه جداگان

2و الزيتون و الرمّّّان متشابها و غیر متشابهو نیز: 

در برخی )و نیز درختان زيتون و انار را آفريده است که »

 «متفاوتند. (در برخی صفات)همگونند و  (صفات

که اين هم بر دو قسم ه برانگیز هبه معنای شب« متشابه. »2

 : است

                                                           
 25البقره،  .1

 141االنعام،  .2
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و اخر متشابهات فامّّّا الذين فی قلوبهم  ...معنوی، مانند: ( الف

   1زيغ فیتّّّبعون ما تشابه...

قیقی و معانی د )است، « مَُتشَابِهََّات » های و بخشی از آن آيه»

ر د. و امّّّا کسانی که (رودمیها آن دارند و احتماالت مختلفی در

و گريز از حق، زوايای وجودشان را فرا  )هايشان کژی است دل

به دنبال ( نادرست)انگیزی و تأويل برای فتنه (گرفته است

 «افتند.متشابهات می

الوا ادع لنا ربّّّك يبّّّين لنا ما هی ان ق: ظاهری، مانند( ب

  2االبقر تشابه علین

 کند چگونهگفتند: خدايت را برايمان فراخوان، تا بر ما روشن »

ه و ناشناخته ماند)گاوی است. به راستی اين گاو بر ما مشتبه است

 «(.است

چندين نظر « متشابه»و « محکم»علما، در تعريف اصطالحی 

در يك ها آن کدام با ديگری تضادی ندارد وهمه دارند، که هیچ

                                                           
 7آل عمران،  .1

 70البقره،  .2
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ی تعاريف به نوعی صحیح توان گفت که  همهراستا هستند، ومی

 هستند. 

  1اقوال علما در باره محکم و متشابه:واما 

، «متشابه»، مستقل است ونیازی به بیان ندارد، و «محکم» •

  وبه تبیین نیاز دارد. خود مستقل نیست 

ويلش يك صورت مشخص دارد، اما أ، در ت«محکم» •

  توان چند صورت از آن برداشت کرد.می ،«متشابه»

و ، داللتش راجح  و مشخص است و بصورت نص «محکم» •

اللتش غیرراجح و بصورت مجمل وقابل د، «متشابه»ظاهر است، اما 

  تاويل است.

اين بخشی از اقوال نقل شده در باره معنی اصطالحی محکم و 

 متشابه بود. 

 بینیم تضادی در میان اقوال وجود ندارد وهمه معانیچنانکه می

 تواند صحیح باشد. می

                                                           
محاسن  :آل عمران، در تفاسیر موجود است از جمله 7اقوال مذکور  در ذيل آيه  .1

 ...التاويل قاسمی، الوسیط طنطاوی و
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آيه را بررسی  حال با وجود اين توضیحات نکات کلیدی اين

 کنیم: می

  «متشابه»و « محکم»آيات قرآن دارای دو وصف هستند:  •

مادر »يعنی: « ام الکتاب»در آيه، به عنوان « محکمات» •

اند: يعنی اصل و غالب کتاب هستند و بقیه آيات آمده« کتاب

، بايد به کمك اين اصول معنی شوند که تعداد کمی از «متشابه»

  آيات هستند.

-هايشان نهادينه شده، برای فتنهگمراهی در دل کسانی که •

 به« بدون در نظر گرفتن آيات محکم» انگیزی و گمراه کردن مردم،

  کنند.تمسك می« متشابه»آيات 

داند و کسانی تاويل و معنی آيات متشابه  را اهلل متعال می •

  1که در علوم تبحر دارند.

ايمان  اندوزی هستند، به همه آياتکسانی که اهل دانش •

  1دانند.دارند وهمه را از جانب اهلل متعال می

                                                           
علما، تاويل در اينجا معنی حقیقی است که جز خداوند  ای ديگر ازبنا به قول عده .1

ی متعال کسی بدان يقین ندارد، اما از ديدگاه همه علماء اسالم، تمام آنچه که الزمه

  .هدايت باشد، در قرآن واضح وآشکار است
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کنند که تنها کسانی اين حکمت و دقت را درك می •

  2صاحبان عقل و تدبر باشند.

کنیم که نقل می« اصم»در آخر مبحث محکم و متشابه قولی از  

 خالی از لطف نیست: 

محکمات، يعنی آيات واضحی که بدون تامل معنی واضحی »

 پیها نآ ا متشابهات، نیاز به تامل و تفکر دارند تا به معنیدارند، ام

 منابع: « برد.

  تفسیر ابن کثیر (1

  تفسیر طبری (2

 تفسیر قرطبی  (3

 تفسیر الکبیر فخر رازی  (4

 تفسیر تحرير التنوير ابن عاشور  (5

 تفسیر فی ظالل سید قطب  (6

                                                                                                               
گويد، بلکه با دانش و تحقیق نه از روی جهل و بدون تعقل، چنانچه سها می .1

  .وع روشن شدنانچه در خالل موضچ

خواهد عدم تعقل و تفکر را گويی میباز آخر همین آيه، که سها با تلبیس و دروغ .2

به مسلمانان نسبت دهد، با اشاره به الوااللباب، بار ديگر عقالنی بودن بسیاری از 

  .کندموضوعات قرآنی را ثابت می
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  تفسیر الوسیط طنطاوی (7

  تفسیر نور خرمدل (8

  مفردات راغب اصفهانی (9

  فی علوم القرآن صابونی التبیان (10

  علوم القرآن صبحی صالح (11

  االتقان فی علوم القرآن سیوطی (12

  البرهان فی علوم القرآن زرکشی (13

  لسان العرب (14

  المنجد (15

  مقاالت اينترنتی (16

  و... (17

  

 فاروق رضايی
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 : انتساب رفتارها و صفات نامناسب به اهلل5 فصل

 نويسنده: زهرا صالحی

 

ِمَعِیَ مَنْ  ذِکْرُ  هَذَا بُْرهَانَکُمْ تُواهاُقلْ آِلهَةً  دُونِهِ ِمنْ اتَّخَذُوا أَم 

مُعِْرضُونَ فَهُمْ الَْحقَّ َيعْلَمُونَ لَا أَکْثَُرهُمْ بَلْ  َقبْلِی مَنْ  وَذِکْرُ
1  

د؛ اورياند؟! بگو دلیلتان را بیآيا به جز او معبودانی را برگزيده»

 است که با من هستند و پنِد آنان که قبل از مناين پنِد کسانی 

گردان شناسند و از آن رویحق را نمیها آن اند، بلکه بیشتربوده

 «هستند.

 مقدمه : 

 بکتا ينا لستدالا جوهر ،شد حمطر بکتا مةمقد در چنانچه

 ،جاهل ئیاخد اشنتیجه ،باشد خدا از طرف آنقر گرا که ينستا

 پس ،نیست چنین  نچو و ،ستا رمکّا و گیرمنتقاا ،ظالم ،غیرعاقل

                                                           
 .24 –انبیاء  .1
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 بحث به طمربو ب،کتا ينا متما س،ساا ينابر . نیست اخد از آنقر

 قتیو مثالً ست.اخد به ناشايسته یهارفتار ت وصفا بنتساا

 يعنی ،ستا هشد داده نسبت اخد به آن،قر اوانفر علمی یخطاها

 تصفا از يگرد برخی ،نیز فصل ينا در .نددامی جاهل را اخد آن،قر

 آن،قر درهد. دمی ارقر سیربر ردمو را اخد به بمنسو نامناسبِ

 مثل: ؛ستا هشد داده نسبت نداوخد به ریبسیا ةپسنديد تصفا

 ربّ، دل،عا ،عالم ،حَیّ م،قَیّو ،خالق ،حیمر ،حمنر ،حدا ،حدوا

 و عزيز ،مهیمن ،مؤمن م،سال ریء،با ن،سُبحا رازق، ر،جبّا دی،ها

 یگفتهها در و نيااد در و ستاخد ةشايست صفاتی چنین. متکبر

 و هارفتار آن،قر در مّاا. ستا هشد حمطر نیز پرستاخد ةفالسف

 تصفا با دتضا در که ستا هشد داده نسبت اخد به یيگرد تصفا

 و نشأهم ،مختلف امقوا نِ يااخد .نیست نداوخد اليق و ستا قبلی

 است،يافته  تکامل و شدر بشر که يجتدربه مند.اقوا نهما سطحهم

 محمد که هم ئیاخد. ده استکر اپید تعالی و شدر هم وی نيااخد

 صفاتی با و ،گونهننساا ستا ئیاخد ،ستا دهکر معرفی آنقر در

 تخت بر که ئیاخد. بعر هشادپا يا دهسرکر يك با متناسب

م نجاا ایبر را( مالئکه) رانموأم نجاآ از و ،نشسته( شعر) شاهیدپا

ر موا ادارة و نبندگا لعماا از خبر گرفتن مثل: ،مختلف یهارکا
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 دشا دارد، ستد ،میکند حرکت که ئیاخد. میکند امعزا نجها

  د،میگیر منتقاا ،کندمی شمنید د،میشو خشمگین د،میشو

 فلسفة و مکال در اخد رتصوّ لبتها .کندمی ظلم و ندزمی نیرنگ

 ستا دیموجو اخد ن،مُتکلما نظر در. ستا يافته ءتقاار سالمیا

نسانی ا حقیر تصفا فاقد و دهکرپُر  را جا همه ،بسیط ،بینهايت

. ماهیت فاقد و نماز فاقد ن،مکا به زنیا ونبد ،حرکت ونبد است،

 که کنند تفسیر به نحوی را نیآقر تياآ کهند ادهکر سعی همچنین

به معنی  را اخد ستد مثالً. باشد رگازسا اخد از يافته ءتقاار رتصوّ با

و متکلمان از  فالسفه رتصوّ ينا ،ستا بديهی که ،نداگرفتهرت قد

 خدا، مغايرتهايی با قرآن دارد.

 پاسخ به شبهه: 

بايد گفت، جوهرة استدالل اين کتاب، بازی با کلمات و ارائه 

پايه و اساس، و استناد به احاديث ضعیف است و تا به مطالب بی

تعالی  اين جای کتاب، هیچ دلیلی بر اثبات چنین صفاتی برای اهلل

که قرآن وی را به عنوان خالق معرفی کرده، ارائه نشده و آنچه در 

فصل دو، مربوط به خطاهای علمی قرآن نیز بیان شد، به تفصیل 

پاسخ داده شده و به وضوح تعیین گرديد که قرآن، نه تنها هیچ 
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تعارضی با علم نوين و اکتشافات جديد نداشته، بلکه اين مطالب 

اند. امّا راستای تطبیق با آن قرار گرفتهعلمی هستند که در 

 پردازيم به ادامه مطالب اين کتاب.می

نويسنده مجبور به اعتراف، به وجود نقاط مثبتِ توصیفات 

ر خالق، از ديدگاه قرآن است. چرا که هر وجدان آگاه و بیدار و ه

فطرت حقیقت جويی اين مهم را درك کرده و چنین صفاتی را به 

 دهد. امّا نويسندهاز مخلوقات خود است، نسبت می خالقی که برتر

های فلسفی ای به اين نداشته که دقیقاً در کدامیك از آموزهاشاره

و در کدامیك از اديان، چنین صفاتی به خالق نسبت داده شده 

است؛ به ويژه مسئلة الوهیت که دستخوش تغییرات و انحرافات 

ای عبادات را منحصراً بر فراوانی شده و اسالم آن را اصالح کرد و

 اهلل قرار داد.

ای، همزمان با رشد و کند: إالهِ هر قوم و قبیلهنويسنده بیان می

کند؛ امّا بايد در نظر داشته باشد که إالهِ قرآن، رشد میها آن تعالی

سال بعثت و دعوت رسول اهلل )صل اهلل علیه و سلم(،  23در طول 

گونه تغییر و تحوّلی نشد و همزمان با گسترش و دستخوش هیچ

 توسعة جامعه، تغییر نیافت. 
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ه داند و با وجود اينکگونه میاهلل را از ديدگاه اسالم، انسان

ديده ای را ندّعای مطالعة کُلِّ قرآن را دارد، انگار تاکنون چنین آيها

 فرمايد :که می

َ1شَیٌْء  کَمِْثلِهِ لَیْس
 «چ چیز مانند اهلل نیست.هی» 

فی و به واسطة همین آيه، وجود صفات انسانی را در اهلل تعالی ن

 کند. می

 فرمايد : و در ادامة آيه می

َ2الْبَِصیر السَّمِیعُ وَ هُو
 «.و او شنوایِ بیناست» 

امّا با توجه به بخش قبل، اين شنوايی و بینايی، هیچ تشابهی با 

صفات انسانی ندارد؛ چرا که اهلل، از مشابهت با مخلوقاتش بَری 

است و امام مالك در جواب کسی که در مورد صفت استواء، در آية 

 3اْستَوَى شِالْعَرْ عَلَى الرَّحَْمنُپرسد: سورة طه می 5

 دهد: گونه پاسخ می، اين«اهللِ رحمان بر عرش استوا يافته است»

                                                           
 .11 –شوری  .1

 11 -شوری  .2

 5 -طه  .3
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 الوالسؤ,  واجب به واإليمان,  مجهول والکیف,  معلوم )االستواء

 بدعة( عنه

استواء معلوم است و کیفیت آن مجهول بوده و ايمان به آن »

 «واجب، و سوال از آن بدعت است.

بنابراين، هیچ يك از صفاتی که در قرآن ذکر شده، دارای 

 سورة 11کمترين اشتراکی با صفات انسانی نیست، و بر مبنای آية 

 شوری، کامالً متمايز از صفات انسانی است. 

نويسنده در مورد ارسال مالئك جهت خبر گرفتن برای اهلل از 

 هلل در قرآنگويد و حال اينکه انقاط مختلف و ادارة امور سخن می

 فرمايد :می

ُالْخَبِیرُ اْلحَکِیمُ وَ هُوَ وَالشَّهَادَةِ الْغَیْبِ عَالِم 1 

دانای پنهان و آشکار است و اوست دارای حکمت و آگاه به »

 « تمامی امور

  1الْحَکِیمُ الَْعزِيزُ وَالشَّهَادَةِ الْغَیْبِ عَالِمُفرمايد : و می

                                                           
 73  -انعام .1
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 «زت و دارای حکمت است.دانای نهان و آشکار و با ع»

 فرمايد: همچنین می

َالرَّحْمَنُ هُوَ وَالشَّهَادَةِ الْغَیْبِ عَالِمُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ الَّذِی لَا اللَّهُ هُو 

  2الرَّحِیمُ

و  او اهلل است که جز او إالهی نیست، دانای نهان و آشکار است»

 « بخشنده و مهربان است.

، رايننهايت اهلل داللت دارند. بنابو بسیارند آياتی که بر علم بی

 عیب و نقصی از جهت علم اهلل در توصیفات قرآن وارد نیست. 

در بحث ادارة امور جهان به واسطة مخلوقات، اين مسئله خارج 

گیرد می از مشیت و ارادة اهلل نبوده و بلکه به اذن و ارادة او صورت

ه ده بو اهلل، بنا به نصِّ صريح قرآن، قادر مطلق است و هر زمان ارا

شود؛ موجود شدنِ امری بکند، آن مسئله، در لحظه موجود می

 فرمايد : چنانکه می

                                                                                                               
   18 -تغابن  .1

 .22 –حشر  .2
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1فَیَکُونُ کُنْ لَهُ  يَقُولُ فَإِنَّمَا أَمْرًا قَضَى وَ إِذَا
 

بدو و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها »

 «شود.گويد: باش، پس میمی

 فرمايد : و می

َّقَدِيرٌ شَیْءٍ  ُکلِّ َعلَى اللَّهَ إِن
 « و اهلل بر همه چیز تواناست.» 2

 بنابراين، از ديدگاه قرآن، ضعف و عجز در هیچ فعلی از افعال

هت اهلل جايگاهی ندارد و واگذار کردن امور به مخلوقات، از اين ج

 ای است که بهسببی و برای هر امری، وسیله است که برای هر کار،

کند، که اين سبب هم از حیطة قدرت و وسیلة آن تحقق پیدا می

ای به ارادة اهلل خارج نیست؛ و در هیچ کدام از آيات قرآن، اشاره

محدود بودن اهلل به ظرف زمان و مکان نشده است و بلکه 

 فرمايد : می

َبَِصیرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ کُنْتُمْ مَا أَيْنَ مَعَکُمْ وَ هُو 1 

                                                           
    .117 –بقره  .1

 (39( )توبه 40( )مائده 165آل عمران، )( 148، 109، 106، 20 -)بقره  .2
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و او در هر کجا که باشید، با شماست و اهلل هر کاری را که »

 « بیند.کنید، میمی

ه همچنین، قرآن صفات انسانی را از اهلل نفی کرده و همانطور ک

 کند. قبالً ذکر شد، تشبیه و تمثیل را به نسبت وی رد می

 یر جمع برای اهللشُبهه : بکار بردن ضم

 رب آنقر رمکر کیدأت به توجه با ا،خد ایبر جمع ضمیر دنبر ربکا

 ایبر آنقر در اردمو ریبسیا در که ستا عجیب ا!خد دنبو يگانه

 :  مثل .ستا هشد گرفته ربکا جمع ضمیر اخد

أَْصحَابِ  عَنْ تُسْأَلُ وَلَا وَنَذِيرًا بَشِیرًا بِالْحَقِّ أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا 

  2الْجَحِیمِ

 و ههندد رتبشا عنوانبه ،حق به را تو يمدفرستا »ما 

  «ه.ترسانند

َلحَافِظُونَ  لَهُ  وَإِنَّا الذِّکْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا ْقَبْلِكَ  مِنْ أَرْسَْلنَا وَ لَقَد 

  1اْلأَوَّلِینَ شِیَعِ  فِی
                                                                                                               

 4 -حديد  .1

 119 –بقره  .2
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 ننگهبا قطعا و يمادهکر زلنا يجرتدبه را آنقر ينا ما يددتر»بى

 نپیشینیا هایدر گروه تو نیز از پیش يقین به و دبو هیماخو آن

 يم.«دنى فرستااپیامبر

 ينا. استغلط  ا،خد ایبر جمع ضمیر دنبر ربکا ،شكبدون

 هرشاا ایبر گاهی ادفرا که ،ستا هشد گرفته محمّد محیط از هشتباا

 ما از ،من جایبه يعنی ؛ندادهمیکر دهستفاا جمع ضمیر د، ازخو به

 .   ندادهمیکر دهستفاا

 پاسخ به شبهه:  

عموماً، استفاده از صیغة جمع، مستلزم بزرگداشت کسی است 

که استحقاق آن را دارد و هر زمان، گوينده قصد داشته باشد تا 

شکوه و عظمت خود را بر مخاطبانش عرضه کند، از صیغة جمع 

کند؛ همچنان که بعضی از حکما و امیران، هنگامی که استفاده می

کنند و جمع استفاده میکنند، از صیغة دربارة خود صحبت می

تر بدون شك و ترديد، خالق تمام اين هستی، سزاوارتر و شايسته

است که مورد تعظیم و بزرگداشت باشد. اشتباه ديگر نويسنده اين 

                                                                                                               
 10و  9 –حجر  .1
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است که اين مسئله را منحصر به دوران رسول اهلل )صل اهلل علیه و 

دارد. پنداند و آن را ناشی از فضای موجود در آن دوره میسلم( می

های ادرای و در حالی که اکنون نیز اين نوع سبك نگارش در نامه

گاه در چنین مواقعی از خورد و هیچرسمی به وضوح به چشم می

به جای « من»شود و ضمیر استفاده نمی« شما»به جای « تو»ضمیر 

 گیرد. در پاسخگويی مورد استفاده قرار نمی« ما»

  اخد ستشُبهه : د

 ُأَيْدِيهِمْ فَوْقَ اللَّهِ يَد 1 «ن نان آستاد از باالتر اخد ستد

 « است.

َبِأَيْدٍ بَنَیْنَاهَا وَالسَّمَاء 2 بنا ستد با را سمانها(آ ا»ما )خد 

 يم.« دکر

 مگر منتهی ،نداگرفته اخد رتقد بمعنی را اخد ستد ان،مفسّر

 که ؟کند دهستفاا ستد یبجا رت،قد لغت از نستاتونمی دخو اخد

                                                           
 10 -فتح  .1

 47 -ذاريات  .2
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 حصالا را کالمش هایطغل و تبهاماا تا باشد شتهدا نبندگا به زنیا

 ست. ا ستد نهما رمنظو پس ؛کنند

 پاسخ به شبهه: 

 آن بیان به که شده اشاره مفاهیمی به ،آيات اين تفاسیر در

  : پردازيممی

1- يدُ اهللِ فَوقَ أَيدِيهِم صل  هللا رسول با میثاق و عهد يعنی(

ت ين اسواقع، عهد و میثاق با اهلل است و مراد ااهلل علیه و سلم( در 

را ها آن تعالی بر بیعتشان آگاه است و در اِزای اين بیعت،که حق

 تواند به معنای غلبه،دهد و يَُد اهلل در اين آيه، میپاداش می

 نصرت، نعمت و هدايت باشد. 

تواند همان از طرفی، منظور از يَُد اهلل در اين آيات، می -2

 معنای يد)دست( باشد. 

های متعددی از ساير کتب آسمانی اينگونه توصیفات در بخش

 شود.نیز يافت می
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ما مورد دوم را برگزيده و آن را حمل بر همان معنای يد 

ن کنیم. در اين صورت، اهلل در آيات ديگری خود را از داشتمی

صفات انسانی مُبرّا کرده و بنابراين، اين مسئله سبب بروز 

 محدوديت نخواهد بود. در واقع، ما اهلل را با صفاتی که خود او

شناسیم و از کمیّت و کیفیت اين صفات اطالعی توصیف کرده، می

 نداريم. بديهی است ذاتی که خالق تمام هستی بوده )از جمله خود

آفريده است، ُمبرّاست و فراتر از  انسان(، از صفاتی که خودش

 فرمايد : آنچه بايد باشد که خلق کرده، از همین جهت می

َشَیْءٌ کَمِْثلِهِ لَیْس 1 «نیست. اهلل مانند چیز هیچ» 

ا رنويسنده، محدود بودنِ اهلل را صفتی منفی تلقی کرده و قرآن 

 دوديتکند که از طريق توصیفاتی مانند: يد، برای اهلل محمتهم می

ر و د فرمايد: اهلل مثل و مانندی نداردقائل است؛ امّا خوِد قرآن می

 ای ندارد. چرا که عقل انسانذاتی که محدود نیست، َکنکاش فايده

و حواس او محدود است و محدود را توانايی درك ذات نامحدود 

 نیست. 

                                                           
 11 -شوری  .1
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   اخد حرکت :شُبهه 

 ََصفًّا صَفًّا وَ الْمَلَكُ  رَبُّكَ وَ جَاء 1 

 يند.«آمی صفدر  صفن فرشتگا و رتگاوردپر قیامت( و )روز»

ْوَالَْملَائِکَةُ  الْغَمَامِ  مِنَ ُظلَلٍ  فِی اللَّهُ  يَأِْتیَهُمُ  أَنْ إِلَّا يَنْظُرُونَ  هَل 

  2اْلُأمُورُ تُرْجَعُ  اللَّهِ  وَإِلَى الْأَمْرُ  وَقُضِیَ

 در ن،فرشتگا و اخد که ستا ينا از غیر نناآ رنتظاا »مگر

 و دشو هيکسر رکا و بیايند نناآ ىسو به سپید برا از هايیسايبان

 « د.شومى هندداگرزبا اخد ىسو به هارکا

 پاسخ به شبهه: 

شُبهة مطرح شده و همچنین پاسخ به آن، مانند مورد قبلی 

 است. 

   اخد بمنسو به های شُبهه : ظلم

 

                                                           
 22 -فجر  .1

 210 -بقره  .2
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ترین  بزرگاهکاران در جهنم، سوزاندن جاودانه گن

 ظلم منسوب به خدا

 بمنسو ظلم گترينربز، جهنم در رانگناهکا ودانةجا نندزاسو

 نندزاسو با متناسب ،يا جنايتی هگنا هیچ زاتمجا ا است.خد به

 اخد به آنقر که ستا كهولنا جنايتی ينا .نیستة انسان ندز

 در قیامت " فصل در مفصل، ربطو مطلب ينا. ستا داده نسبت

  .است هشد داده توضیح "آن قر

 

 

  پاسخ به شبهه:

پرسیم، در کدام يك از آيات قرآن، به ابتدا از نويسنده می

 سوزاندن جاودانة گناهکاران در جهنم اشاره شده است؟؟

داند، آياتی که بحث اين از جهل نويسنده به قرآن است که نمی

کند، آيات مربوط به شرك است از جاودانگی و خلود در آتش را می
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و نه همة گناهان، و تفاوت است بین کسی که دچار شرك شده و 

 ای شده است.کسی که مرتکب گناه کبیره و يا صغیره

 فرمايد :اهلل می

 َّيَشَاءُ  لَِمنْ ذَِلكَ دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ بِهِ  يُشْرَكَ أَنْ  غْفِرُيَ لَا اللَّهَ إِن 1  

، اهلل شرك را نبخشیده و غیر از آن را برای هر کس که بخواهد»

 « بخشايد.می

ه ، شرح و تفصیل دارد و ب«برای هر کس که بخواهد»البته، واژة 

 د.ببخشايدلیل، هر آنکه را که بخواهد، اين معنا نیست که اهلل بی

  

  2الرَّْحمَةِ ذُو الْغَفُورُ وَ رَبُّكَفرمايد : و می

 « و پروردگارت آمرزندة صاحب بخشش است.»

 فرمايد : و می
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ْرَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَا أَنْفُسِهِمْ عَلَى أَسَْرفُوا الَّذِينَ عِبَادِیَ يَا قُل 

   1الرَّحِیمُ الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ جَمِیًعا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهِ

اند، به بندگان من، آن کسانی که در حقِ نفس خود ظلم کرده»

 بگو: از رحمت اهلل ناامید نشويد، قطعاً اهلل تمامی گناهان را

 «بخشايد و همانا اهلل آمرزندة مهربان است.می

الْوَدُودُ الْغَفُورُ وَ هُوَفرمايد :  و می
و او امرزندة مهربان » 2

 « است

بنابراين، تمامیِ گناهان و حتی شرك، در صورت بازگشت و 

 گیرند. دست کشیدن از آن، مورد بخشش قرار می

 خدواند عمل خیر را ده برابر و هفتصد برابر و يا بیشتر قرار

 کند.دهد و عمل ناپسند را زياده نمیمی

 فرمايد : و می
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ْيُجْزَى َفلَا بِالسَّیِّئَةِ جَاءَ وَمَنْ َأمْثَالِهَا عَشْرُ فَلَهُ ةِبِالْحَسَنَ جَاءَ مَن 

  1يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ مِثْلَهَا إِلَّا

 روز قیامت( هر کس )کار( نیکی آورد، پس ده برابر آن پاداش»)

د و دارد، و هر کس )کار( دی آورد، جز به مانند آن کیفر نخواهد دي

 «شد.ستمی نخواهد ها آن بر

 فَالَ  َسیِّئًَة، يَعَْملَ أَنْ َعبْدِی أَرَادَ فرمايد : )إِذَا*و در حديثی می

 تََرکَهَا وَإِنْ بِمِثِْلهَا، فَاْکتُبُوهَا عَمَِلهَا َفإِنْ يَعَْملَهَا، حَتَّى عَلَیْهِ  تَکْتُبُوهَا

 يَعْمَلْهَا فََلمْ حََسنَةً يَْعمَلَ أَنْ أَرَادَ وَإِذَا حَسَنَةً، لَهُ  فَاکْتُبُوهَا أَجْلِی مِنْ

 أَمْثَالِهَا بِعَْشرِ لَهُ فَاکْتُبُوهَا َعمَِلهَا فَإِنْ حَسَنَةً، لَهُ فَاکْتُبُوهَا[ 145:ص]

ام اراده کند تا عمل ناصالحی هر زمان بنده»  2 ضِْعفٍ( مِائَةِ سَبْعِ  إِلَى

وشته را انجام دهد، تا زمانی که مرتکب آن نشود، برای او ن

شود، پس اگر آن را انجام داد، همان مقدار برای وی نوشته نمی

ای شود، و اگر به خاطر من آن را ترك کرد، برای وی حسنهمی

شود و هر زمان اراده کند تا کار نیکی را انجام دهد، پس نوشته می
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شود، پس اگر آن را ای نوشته میآن را انجام ندهد، برای وی حسنه

 « شود.برابر و يا هفتصد برابر میانجام دهد، ده 

  1فرمايد: )سبقت رحمتی غضبی( *و در حديثی ديگر می

 « همانا رحمت من بر غضب و خشمم پیشی گرفته است.»

گیرد، جايی که نويسنده با توصیفات قرآن از اهلل ايراد میاز آن

 دهیم. ما نیز با نص صريح قرآن و احاديث صحیح پاسخ می

 در را مخلوقات و هستی هاینعمت همة و آفريد را اهلل، انسان

 پیامبران، فرستادن با و داد قرار او استفادة برای و او اختیار

 ای، در پی بخشیدنو با هر وسیله کرد تمام هاانسان بر را حُجّتش

برآمد. اهلل خود را اينگونه توصیف کرده است: ذاتی که ها آن

پیوسته در پیِ بخشیدن بندگانش است و رحمتش بر غضبش 

سبقت گرفته و عمل نیك را چند برابر کرده و حتی نیت داشتن آن 

ها و اعمال ناصالح به داند و در عوض از بدیرا مانند خوِد عمل می

د و نیت داشتن آن را کننظر میمحض توبه و دست کشیدن، صرف
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آورد. حال بايد پرسید: چنین ذاتی، به ظلم نزديك به حساب نمی

 است و يا به رحمت؟؟ 

باز  اده،ها و مِنَّتی که اهلل بر او نهامّا کسی که با همة اين نعمت

ها، برای گیرد و بزرگتر از همة اينهم راه ناسپاسی در پیش می

قدرت و عظمت و ادارة امور  شود واش شريك قائل میخالقِ يگانه

 دهد، سزاوار چه واکنشی است؟؟را به غیر او نسبت می

ای را در نظر بگیريد که مادرش مدام او را از نزديك شدن بچه

ای که بدون کند و يا رانندهکند و او توجهی نمیبه بخاری نهی می

توجه به عالئم راهنمايی و رانندگی که خطر سقوط در درّه را 

کند؛ در چنین حاالتی نه دهد، همان مسیر را طی میمیهشدار 

 مادر و نه  مأمورين راهنمايی و رانندگی، مسئول سوختن دست اين

را نسبت ها آن طفل و سقوط راننده در درّه نیستند، چرا که از قبل،

اند و فرد به خطرات احتمالی و عواقب اين نوع عملکرد، آگاه کرده

 چنین مسیری را در پیش گرفته است.  با اختیار و انتخاب خود،
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  و صالح را دخو لعماا نی که کسا نةظالما ابعذشُبهه: 

 نند.دامی ستدر

کَانُوا بِمَا أَلِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ مَرَضًا اللَّهُ فَزَادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی 

 نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الْأَرْضِ  فِی تُفْسِدُوا لَا لَهُمْ  قِیلَ  وَإِذَا يَکْذِبُونَ

  1يَشْعُرُونَ لَا وَلَکِنْ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ أَلَا  مُصْلِحُونَ

و  ودفزا نمرضشا بر اخد و ستا مرضى ر(کفا) هايشاندر دل»

 به نچو ( و10)شت.دا هنداخو كنادرد بىاعذ ن،تکذيبشا بخاطر

 دخو ما مىگويند: ،مکنید دفسا مینز در د،شو گفته نناآ

 لیکن ،ننداگردفسا نناآ که باشید شبهو (11) صالحگريم.ا

 «(12) فهمند.نمى

؛ ستا هشد داده نسبت اخد به ناشايسته صفت دو ت،ياآ ينا در

 نيماا کسانیکه که هشد گفته، 10 آية در«: گمراه کننده»:  اول

 را نناآ ضمر هم اخد و ستا ضمر نقلوبشا در ،ندآورنمی

 دل،عا ایخد.  ستا دنکر اهگمر يا لضالاِ عین ر،ينکاا کهايد فزامی

 هیاگمر زمینة مّاا ،کند زاتمجا هگنا بخاطر را کسی کهست ا ممکن
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 به را دنکر اهگمر ارد،مو ریبسیا در آنقر. نمیکند همافر را کسی

 ربطو م،سالا به تعود یشهارو بحث در که ستا داده نسبت اخد

 ست. ا هشد قعوا بحث ردمو ط،مبسو

 پاسخ به شبهه: 

نکتة مهم اينکه اين آيات، در وصف حال منافقین نازل شده 

کردند و در باطن و است. منافقینی که به ظاهر اعالم ايمان می

افزون ايمان، انگشت حسرت يشان، به سبب پیشرفت روزهاخلوت

گزيدند و کمر به نابودی اسالم بسته و برای رسیدن به اين می

کردند. کسانی که بر کفر و می هایدند و تالشکشها میهدف، نقشه

شرك بودند، تکلیفشان با خودشان و با مسلمانان روشن بود و 

 دند،کردند، امّا کسانی که اهل نفاق بوکامالً واضح اعالم دشمنی می

کردند و خطر از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسالم استفاده می

 نفاق، به مراتب بیشتر از کفر است. 

 فرمايد : میها آن اهلل در وصف
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َهَؤُلَاءِ إِلَى وَلَا هَُؤلَاءِ إِلَى لَا ذَلِكَ بَیْنَ مُذَبْذَبِین 1  

در اين میان، گم گشته و سرگردان هستند )گاهی به سوی »

روند و گاهی به سوی کفر؛ زمانی خود را در صف مومنان و دين می

 مّا در حقیقت( نه بادهند، ازمانی خود را در صف کافران جای می

 « آنان و نه با اينان هستند )و گمراه و حیرانند(

 بر اخد و» فَزادَهُمُ اهللُ مَرَضاو امّا در آية مورد بحث، منظور از 

اين است که در دلهای اين افراد، بیماریِ حسودی « ودفزا نمرضشا

یروز توزی با مؤمنان است و اهلل نیز، با ياری دادن مؤمنان و پو کینه

دهد. يعنی و حسادتشان را فزونی میها آن گرداندن حق، بیماری

  2خواهد بود.ها آن پیروزی مؤمنان، سبب حسادت هر چه بیشتر

يا به قولی ديگر، مراد از اين بیماری، فسادی است که با شك و 

نفاق و يا انکار و تکذيب، در عقايدشان رخنه کرده و اهلل با تجديد 

های دينی و دنیوی خود بر پیامبر )صل ها و احسانو تداوم نعمت
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کند ) افزايش حقد و شان را بیشتر میاهلل علیه و سلم( بیماری

  1ها بر آنان(.انان با پیروزی و گسترش نعمتکینه نسبت به مسلم

 بینید که نويسنده، چگونه با وارونه نشان دادن مطالب، سعیمی

در اين دارد که اهلل را گمراه کننده نشان دهد و حال اينکه 

 فرمايد : می

کَفُورًا وَإِمَّا شَاکِرًا إِمَّا السَّبِیلَ  هَدَيْنَاهُ إِنَّا 2 

 « سپاسمايانديم يا سپاسگزار خواهد بود و يا ناما راه را به او ن»

 بهه : ظلمشُ

 ظلم ،ستا هشد داده نسبت اخد به که دوم يستناشا صفت

 با و عمد روی از آن، عاملِ که دمیشو بمحسو مجُر عملی.  ستا

 ما ،لیلد به همین.  دشو آنمرتکب  دن عمل،بو مجُر به گاهیآ

 ایبر راه تنها ،صوالًا . نیمدانمی مجر را یسهو یخطاها هاانسان

 ستا طبیعی. ستاو عقل ،ندابد بد يا بخو را عملی ننساا ينکها

 گناهی و کندمی عمل آن به ،ندابد ستدر را عملی ننساا گرا که
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 را ریکفّا اخد ،کنید قتد قفو تياآ در مّاا. ستا هنشد مرتکب هم

 نعملشا که ننددانمی هم قعاًوا و گرندحصالا که کنندمی فکر که

 چه .فاحش ستا ظلمی ينا. هددمی ارقر ابعذ ردمو ،خطاست

 ستدر را ستیدر قعاًوا عملِ يکی که نسانیا دو بین ستا فرقی

 ستیدرنا قعاًوا عملِ که یيگرد ننساا و هددمی منجاا و اردمیپند

 خیر رکا منجاا قصد به دوهر . هددمی منجاا و نددامی صحیح را

 یيگرد و دشو هندزاسو بايد يکی اچر ند.اداده منجاا را نعملشا

   د؟شو داده داشپا بايد

 پاسخ به شبهه: 

 پردازد : ، به بیان ادامة صفات منافقین می12آية 

 نمىفهمند.« لیکن ،ننداگردفسا نناآ که باشید بهوش»

 ریکفا اخد ،کنید قتد قفو تياآ کند: )درو نويسنده بیان می

 که ننددانمی هم قعاوا و گرند حصالا که میکنند فکر که را

 ارقر ابعذ ردمو( هشد  هکشید خط 12 ی يهآ) خطاست نعملشا

 هد( د می
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هرگز چنین صفاتی در ذات اهلل تعالی راه ندارد، چرا که 

 فرمايد : می

ِوَلَا عَلَْیهَا يَضِلُّ َفإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ ِلنَفْسِهِ يَْهتَدِی فَإِنَّمَا اهْتَدَى مَن 

  1رَسُولًا نَبَْعثَ حَتَّى مُعَذِّبِینَ ُکنَّا وَمَا أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ تَزِرُ

يابی او به سود خودش و هر کس به راه حق هدايت يابد، راه»

است و هر کس از راه حق گمراه شود، گمراهیش به زيان خودش 

کشد و به جرم است و هیچ کس بار گناهِ ديگری را بر دوش نمی

شود و ما هیچ قوم و شخصی را مجازات اده نمیديگری کیفر د

نخواهیم کرد، مگر اينکه پیغمبری برای آنان مبعوث و روان 

  2«سازيم

ها آن تمام نشود و دعوت بهها آن بنابراين، تا زمانی که حجّت بر

 نرسد، هیچ کس مجازات نخواهد شد. 

دانند، امّا اينکه منافقین، دشمنی با اسالم را مسیر صحیح می

دلیل نیست بر اينکه اين راه درست باشد. در واقع، اين چنین 
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کسانی،  نه در دشمنی و نه در دوستی خود، صادق نیستند. به 

همان نمونة راننده برمیگرديم که مسیری را برای رسیدن به شهری 

سیر اصلی و چندين مسیر بیراهه کند. در اين میان، يك مطی می

وجود دارد که مسیر اصلی با تابلوها و عالئم مشخص شده است. 

اگر راننده فهم خود را مبنا قرار بدهد و به منظور سريعتر رسیدن 

راه و بیراهه هستند، يا به هر دلیلِ ديگری، از مسیرهايی که کوره

چنین برود، عواقب آن بر عهدة خودش خواهد بود و عبور از 

مسیرهايی هر چند بر مبنای فهم خود شخص درست باشد، بی 

راه است و بی فرجام خواهد بود و منافقین به اينکه اين مسیر کوره

 اند. فرجام، آگاه بوده

 نهاابا گمر اههمر  ن،کادکو و نبیگناها كهالشُبهه : 

 زا که مختلفی امقوا کامل هالکتِ به دی،ياز اردمو در آن،قردر  

 مثل: ؛ستاده کر رهشاا ا،خد توسط ،ندادهکر سرپیچی ناپیامبرش

 یبهااعذ يا لزلهز توسط امقوا ينا. طلو و يکهأ و دثمو و دعا مقو

 الً:مث .ستا دهفتاابر گیتیصفحة  از نتمدنشا و دنابو کامالً ،سمانیآ
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َّالْمُْرسَلِینَ لَمِنَ لُوطًا وَإِن  ْأَجْمَعِینَ وَأَهْلَهُ  نَجَّیْنَاهُ إِذ  إِلَّا 

  1الْآخَرِينَ دَمَّْرنَا ثُم  َّالْغَابِرِينَ فِی عَجُوزًا

 کسانش همة و او که هنگاآ د.بو انپیامبر از طلو ،حقیقت در و»

 كهالن( ماندگا باقی) نمیا در که نىزپیر جز ،يمداد تنجا را

 يم.« دکر دنابو را انيگرد سپس د.بو نشدگا

 آن یشهرها ا،خد که ينستا قفو اردمو تمامیِ كمشتر جهِو  

 تنااحیوو  نکادکوو  نناز از ،ستا دهبو نناآ در نچهآ هر با را امقوا

 ظلمی ر،ينکاا تیکهرصو در. ستا دهکر دنابو ن،نساا ختةسار ثاآ و

 معموالً نچو.  ستا دهبو معاجو آن ادفرا از ریبسیا حق در رگبز

 هم زبا ،حقیقت نستندا با که هستند قلیلی ةعد ای،جامعه هر در

 مُعاند کمی ةعد ،ندادهبو حق انپیامبر گرا پس.  نمیپذيرند انرآ

 دانمر کثرا لیو ؛نداهمیشد بمحسو ابعذ مستحق که نداشتهدا

 از نناآ به نچهآ از يعنی ،نداجامعه کلی مسیر وانپیر ،جامعه

 و نقد رتِقد د،خو از و پايبندند ه،سیدر جامعه نگاربز و نگذشتگا

 رنمد معاجو متما در که ستا یچیز ينا قیقاد.  ندارند خالقیتی

 هم جتماعیا معلو و نشناسیروا در و دمیشو همشاهد هم وزیمرا
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 سالمیا معاجو دممر متما ل:مثا ایبر.  ستا هشد قعوا بحث ردمو

 در و نداهشد زاده ه،کنندنمسلما دریما و رپد از نچو ،مسلمانند

 تمامی ردمو در ،مرا همین.  کنندمی يستز نمسلما میدمر بین

 بشر عمومی صفت و طبع ينا. ستا دقصا هم يگرد هبامذ وانپیر

. يندآبر تحقیق پی در که میشوند اپید ادیفرا به نُدرت. ستا

که  بشر نسل بقیة تمامی کشتن ياآ ،باشد حق يند مسالا فرضاً

 ،هستند دخو معةجا ضبیغر وپیر صرفاً ن،مسلمانا شبیه قیقاًد

 و ندادهکر عمل هم شبیه ،ناحق هم و حق هلا هم ؟ستا ستدر

 دهبو نشادخو ارادة از رجخا ،هم نخاصّشا معاجو در نناآ تولّد

 نمدامی اب؟عذ ستهد يك و بگیرند داشپا يکدسته بايد اچر ،ستا

 ينا .کنند بايد تحقیق ادفرا همة گفت: هنداخو نحانیورو که

 رکا ،بشر ادِفرا تمامی ،ستا ممکن ياآ. ستا لمحا یمرا ستاخودر

 نيااد تمامی در طوالنی یسالها و کنند هار را دخو ختصاصیا

 تمامی کتب که معاصر ینیاد در مرا ينا ؟کنند تحقیق مختلف

 به سدر چه ،نیست ممکن هم ،ستا دموجو ينترنتا در نيااد

 قطعاً ،ينابنابر. ایچاپخانه نه و دبو نشیدا نه که دور یگذشتهها

 ضغر ونبد ،باشند خطا بر هم گرا ،جامعه ادفرا قتفاا به قريب کثرا

 ظلمی ن،ناآ دنکر كهال و ستا نناآ یبشر طبع روی از و دعنا و
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 عايتر هم هاانسان بین وتقضا در حتی مرا ينا. ستا رگبز

 خطائی رکا ،خطا روی از و ضغر و قصد ونبد دیفر گرا که دمیشو

 .نمیشناسند ممجر را او د،کر

 پاسخ به شبهه: 

عاندين، در کند که تعداد ماوالً نويسنده با چه استنادی بیان می

زمان هر پیامبری، کمتر از غیر معاندين بوده و حال اينکه واقعیت 

اند خالف اين مسئله است و در هر دوره، تعداد اندکی ايمان آورده

. از اندو بقیه، به لجاجت و دشمنی با پیامبرِ هم عصر خود پرداخته

طرفی اين شُبهه، در واقع نوعی توهین به شعور و درك انسانی 

ها، پیوسته مُقلِِّد پیشینیان خود است. چگونه ممکن است انسان

باشند، آن هم فقط در امور دينی؛ امّا در تمامی ابعاد، به پیشرفت و 

ای که توان تفکر دربارة خلقت و توسعه دست پیدا کنند. مگر قوه

ای که به اختراعات و دارد، جداست از قوه مسائل دينی را

ها پیش اکتشافات دست پیدا کرده و تا فضا و کشف کهکشهان

رفته است. چگونه است  که در اين بعد، توان تفکر و تعقل و 

انتخاب را دارد، امّا در بعد ديگر، دچار جُمود فکری شده است. 

قیمتی نوعی جمود فکری که تقلید محض از پیشینیان را به هر 
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توان انجام داده و خود توانايی انديشیدن ندارد. بر اين مبنا، می

اند، صادر کرد. جواز هر کاری را که گذشتگان انجام داده

تواند انجام بدهد و آن ی افرادی مثل هیتلر را هر کس میهاجنايت

را پیروی از گذشتگان بداند، بر اين مبنا که خوِد شخص، توانايی 

را ندارد. اين تقلیدِ بی چون و چرا، کاماًل  تشخیص خوب و بد

مخالف با ساختار وجودی انسان و ذات پرسشگر اوست و جوهرة 

گیرد. درحالی که نويسنده، انسان و وجودیِ انسان را ناديده می

کند، اين از فطرت او را به جموِد فکری متهم کرده و بیان می

ين خود باشد. های فطری انسان است که تابع جمع و والدويژگی

اين مسئله کامالً در تضاد با فطرت انسانی است. انسانی که قدرت 

کند. انسانی که در تفکر دارد و بعد از انديشیدن انتخاب می

گیرد، مختار است و مجازات و پاداشی می انتخابِ راهی که در پیش

هم اگر هست، بر مبنای همین قدرت انتخاب است و حال اينکه اگر 

 گرفت.گاه مورد مؤاخذه قرار نمینتخاب نداشت، هیچتوانايی ا

 ودهد، چه در گذشته نويسنده، نبودن امکانات را بهانه قرار می

 چه در حال حاضر!



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

472 

 

گويیم، اهلل هیچ نفسی را بیش از توانش تکلیف می ابتدا 

 فرمايد : دهد و میکند و مورد بازخواست قرار نمینمی

وُسْعَهَا إِلَّا انَفْسً اللَّهُ  يُکَلِّفُ لَا 1 

 « سازد.اهلل تعالی، هیچ نفسی را بیش از توان او مکلف نمی»

کند و های آمازون زندگی میبنابراين، کسی که در جنگل

دعوتی به او نرسیده و يا در هر نقطة دور افتادة ديگری است، 

بازخواست نخواهد شد. امّا اقوام عاد و ثمود و.... همگی در میان 

ها کرده و از اند که اين پیامبر، دعوت به نیکیپیامبرانی داشتهخود 

نرسیده، صرفاً ها آن داشت. پس اينکه دعوت بهها باز میبدی

های آنان بوده که به خواهی ها و لذّتای برای شهوت طلبیبهانه

هیچ قیمتی حاضر نبودند، از آن دست بکشند و حتی زمانی که 

دادند، بر رويکرد خود پايدار ذاب میپیامبران به آنان وعدة ع

های سال بودند. امّا در دنیای کنونی، مفهوم دهکدة جهانی، سال

تواند، است که گسترش پیدا کرده و در حال حاضر، هر کسی می

در کمترين زمان ممکن، با هر نقطه از کرة زمین ارتباط برقرار کند 
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ديان و و تبادل اطالعات داشته باشد. در کتابِ مقدس يهو

مسیحیان، صفاتی به خالق نسبت داده شده، مثل: تثلثیت و حلول 

در جسم و محدود کردن آن و پشیمانی از خلقت و کشتی گرفتن با 

بندگانش و شکست خوردن و.... که با قیاس همة اين موارد و با 

توان راه درست را پیدا کرد و به حق رهنمون شد. تکیه بر عقل، می

 فرمايد : اهلل می

َلَمَعَ اللَّهَ  وَ إِنَّ سُُبلَنَا لَنَْهدِيَنَّهُمْ فِینَا جَاهَدُوا وَالَّذِين 

  1الْمُحْسِنِینَ

 های خودو کسانی که در راه ما تالش کنند، البته آنان را به راه»

 «شويم و خدواند با نیکوکاران است.رهنمون می

امّا محال است، کسی که به دنبال هدايت است، گمراه شود؛ 

اند و  زحمتِ شنیدن هايی که راحت طلبی را ترجیح دادهبرای آن

شنوند و چون خالف دهند يا میسخنان پیامبرانشان را به خود نمی

پذيرند و برای کسانی که در ی آنان است، نمیهاطلبیمنافع و لذت

دنیای مُدرنِ کنونی، با اين همه امکانات که مساجد و کلیساها و 
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حتی گاهاً، در يك شهر کنار هم هستند، زمانی برای  ها،گاهاتش

 گذارند، هدايتی از جانب اهلل هم  نیست. نمی فهم حق و حقیقت

در واقع اين بخش از متن، کل مفهوم عقل و اختیار انسانی را 

 زير سوال برده و به کلی آن را نفی کرده است. 

 شُبهه : کُشتار به ناحق زنان 

 معاجو تمامی در تقريباً و وزیمرا معاوج ری ازبسیا در ثانیا 

 ،سانینا قحقو فاقدِ و ندادهبو دانمر دارِفرمانبر صرفاً نناز ،گذشته

 یجستجو ایبر رياد و شهر و لمنز از وجخر حق فاقد جمله از

  .ستا لیاو ظلم از گترربز ظلمی ن،ناز رکشتا طبعاً. حقیقتند

 پاسخ به شبهه: 

بعد از جنگ جهانی دوم و در جوامع کنونی، با جريان يافتن 

های حمايت از حقوق زنان و مدافعان مسئلة فمنیسم و کانون

برابری حقوق زن و مرد در اکثر نقاط، جايگاه و موقعیت زنان در 

اند زنانی که با جامعه، به کلی تغییر کرده است. در گذشته نیز بوده

ها و يا بودن در نهايت و مرارت هابه دوش کشیدن تمام سختی

اند، از خوشبختی و رفاه، راه خود را بر مبنای آنچه درست پنداشته
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اند. از جملة اين افراد، آسیه همسر فرعون است ديگران جدا کرده

که با وجودِ  بودن در آسايش و خوشبختی و ثروت ، آيین 

جويد. می کند و از فرعون و عمل او برائتيکتاپرستی را انتخاب می

ای همچنین است در مورد ُسمیّه همسر ياسر که با وجود اينکه برده

آورد و در زير شکنجة اربابانش، در نهايت بیش نبود، ايمان می

ها اساطیر و افسانه دهد. ايناستقامت و ايستادگی جان می

نیستند، بلکه به درازای تاريخ، بر مبنای شواهد حقیقت دارند. 

اعتقادات و باورها را در جنسیت محصور کرده و نويسنده، مسئلة 

اين در حالیست که باور هر شخص، بزرگترين سرماية وجودی 

برد. کند و با آن زندگی را به پیش میاوست که برای آن تالش می

نويسنده، اين کتاب را از جهتِ باور به الهی نبودنِ قرآن، نوشته و 

کنیم. مسئلة باور، هیچ د میما از جهِت باور به الهی بودن، آن را نق

تواند، مانع از باور داشتن شناسد و جنسیت نمینمی حد و حصری

 يا نداشتن به مسئلة خاصی باشد. 

 شُبهه : کُشتار به ناحق کودکان 

 را نکادکو بايد اخد اچر. کاننددجامعه کو از نیمی قلاحد:  ثالثاً

 ستا ضحوا ربسیا ظلمی ينا. کند رکشتا ننشاراپد نافرمانی بخاطر
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 ادفرا از ایهعد ،ينکها رمچها. ستا قبلی ظلم دو از ترظالمانه که

تحقیق  به درقا ،ضعف يا و ریبیما ،هنیذ تمشکال لیلبه د ،جامعه

  .ستا ظالمانه هم نيناا رکشتا طبعاً ،نیستند

 پاسخ به شبهه:

 و ندارد راهی اهلل تعالی ذات در ظلم گفتیم، نیز قبالً همانطور که

 أَنْفُسَهُمْ  النَّاسَ وَل َکِنَّ  َشیْئًا النَّاسَ يَظْلِمُ  لَا اللَّهَ إِنَّ فرمايد:می

يَظْلِمُونَ
1 

 بر خود مردم امّا کند،نمی ستم مردم به وجه هیچ به اهلل»

 «کنند.می ستم خويشتن

 حَسَنَةً تَكُ و َإِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَظْلِمُ لَا اللَّهَ إِنَّ فرمايد:می و

  2عَظِیمًا أَجْرًا لَدُنْهُ مِنْ وَ يُؤْتِ يُضَاعِفْهَا

 ذره آن اگر و کندنمی ستم ایذره اندازة به حقیقت، خدواند در»

 بزرگی پاداش خويش، نزد از و کرده دو چندانش باشد، نیکی

 «.بخشدمی
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 و هستند ذهنی مشکالت دارای که کسانی و کودکان مورد در

 مرگ زمان ندارند، را باطل از حق و بد و خوب تشخیص توانايی

 اهلل و الهی تعیین شده عذاب شدن نازل با همزمان ها،آن

  فرمايد:می

يَْستَقْدِمُونَ وَلَا سَاعَةً يَسَْتأْخِرُونَ لَا أَجَلُهُمْ جَاءَ فَإِذَا 1 

 پیش و پس ساعتی برسد،ها آن مرگ وقت زمان هر پس،»

 «افتاد. نخواهد

 آن در ها،آن مرگ گرفت،نمی صورت عذابی اگر بنابراين، حتی

 مسائل، همة از جدای اين و شدمی انجام معین لحظة و ساعت

 گیرد.می صورت آن در مرگ که است ایلحظه به بسته

 در را ایعده شد، نازل که زمان هر الهی عذاب ديگر، طرف از

 از که اندبوده کسانی همان هااين و يافتند نجات ایعده و برگرفته

 نجات اهل که کسانی همین و اندکرده پیروی حقیقت و حق

 کنند، سکوت جامعه در موجود فساد و ظلم مقابل در اگر اند،گشته

 عملکرد قربانیان واقع، در افراد شد. اين خواهند عذاب دچار
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 را نادرست مسیر آگاهی، روی از و اختیار با که هستند کسانی

 سر بر وها ابرقدرت توسط که بمبارانی در مثال: برای گزينند.برمی

 که شوندمی کشته بسیاری کودکانِ  گیرد،می صورت قدرت، جنگِ

 حکمها آن بر که است ظالمینی ظلم دلیل به کشتارها، اين

 اگر که است کشتی يك مانند گروهی، و امت هر و جامعه. رانندمی

 به يابیدست بهانة به اند،گرفته قرار پايینی طبقات در که افرادی

 به سرنشینانش همراه به کشتی تمام کنند، سوراخ را کشتی آب،

 و علت کار و ساز نوعی مسئله اين واقع، در. رفت خواهد آب زير

است و تکلیف چنین کسانی در آخرت با اهلل خواهد بود و به  معلول

قدرت انتخاب داده شده و مورد آزمايش ها آن قولی، در آنجا به

 گیرند. قرار می

شُبهه: کُشتار بردگان و حیوانات و افرادی که هنوز قانع 

اند؛ و تخریب آثار تمدن بشری و کشاورزی و قتل نشده

 عام عمومی

 الئلد و نددار شك مّاا ،نددار هنیذ انتو گرچه ایهعد: پنجم

 ست.ا ظالمانه نیز نيناا رکُشتا. نمیکند عقناإ را نناآ طرفین
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 فاقد که ندادهبو نگادبر دم،مر از بخشی ،گذشته در: ششم

 و تفحّص و تحقیق به درقا مطلقاً و ندادهبو نسانیا اولیة قحقو

 رگبز ظلمی نیز نيناا کشتن. ندادهنبو حقیقت یجستجو در فتنر

 و هها، را یهُنر یساختمانها مثل: ن،تمد رثاآ تخريب هفتم:. ستا

 و عبث ریکا و ستا نگذشتگا هنر و سترنجد دنبر بین از ،نیزر ثاآ

 .ستا ظالمانه

 عبث ریکا هم ورزیکشا دنکر دنابو و تنااحیو کشتن:  هشتم

 که رجنايتکا دِفر فقط که میکند حکم لتاعد. ستا ظالمانه و

 د،گیر ارقر زاتمجا ردمو ،ستا داده منجاا قصد روی از را جنايتی

 تخريب و عمومی رکُشتا ما که ستا لیلد به همین. معهجا همة نه

 حشیانهو را یيگرد دفر هر يا چنگیز لمثاا توسط ،شهرها

 ينا ،لیدعا عالمِ عاقلِ ایخد ،ستا ممکن چگونه لنیم. حادامی

 .هدد منجاا را گريهاحشیو

 ،صوالًا که ينستا آنقر یستانهادا ينگونها لِشکاا نهمین

 با که را ینفر چند فقط اخد گرا. ستا عَبَث ریکا ،عمومی مِعاقتلِ

 در ،ساآهمعجز ربطو را نددکرمی رزهمبا آن با اًعمد ،حق نستندا

 را حق دم،مر بقیة کثرا طبعاً د،کرمی كهال دممر چشم رویروبه
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 شود؟می حاصل دیسو چهن همگا کشتن از لیو. نددمیکر لقبو

 ،ستا محمد رکا ا،خد به فاحشی تِچنین جنايا بنتساا ،ينابنابر

 لهی.احی و نه ،محمدند ختةسا ،ستانهادا ينا و   اخد رکا نه

 

 پاسخ به شبهه:

ايت ايم، کسی که به دنبال هدايت باشد، اهلل او را هدبارها گفته

خواهد داد و محال است، کسی که در مسیر حق طلبی به پیش 

 فرمايد : رود، گمراه شود؛ چرا که میمی

َالْمُحْسِِنینَ لَمَعَ اللَّهَ وَإِنَّ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَُّهمْ فِینَا جَاهَدُوا وَالَّذِين 
1 

ها آن های خويش را بهو کسانی که در راه ما تالش کنند، راه»

 « نمايانیم.می

جو باشد و قصد بیند و حقپس، کسی که ادِلِّه و برهان قاطع می

طلبی و لجاجت و سرکشی و دشمنی با حدودات اهلل و راحت
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خواهی را نداشته باشد، بدون شك، توانايی تشخیص، شهوت

 شود. خواهد داشت و به احدی ظلم نمی

نويسنده، بردگان را فاقد شعور و درك انسانی تصور کرده و 

محصور و در قید و بند است، پس ها آن کند، چون جسمیبیان م

توان فکر آنان را نیز به اسارت کشید و حال اينکه، انسان می

توان کشید و هیچ مخلوقی است که باورهايش را در قید و بند نمی

ای، توان محصور کردن ذهن و افکار او را میله و زنجیر و شکنجه

ياسر  یّه ومانند: بِالل و عَمّار و سُمندارد. کم نیستند امثال بردگانی 

ها را تحمل ترين عذابکه در زير شکنجه جان دادند و يا سخت

 کردند، امّا از باورهای خود نگذشتند. کم نیستند بردگان سیاهی

که علیه اربابان سفیدپوست خود، دست به شورش زده و انقالب 

 فکار آنان راهايی که قید و بند زندان، اکردند. بسیارند زندانی

حصر نکرده و مانند گاندی، در نهايت ضعف، با تکیه بر باوری 

 خاص، انقالب عظیمی به راه انداختند. 

هنری و حیوانات،  -در باب از بین رفتن تمدن و آثار فرهنگی 

گرديم به همان مثاِل کشتی که به سبب خودخواهی و برمی
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وند و در شای، تمامی سرنشینان آب غرق میطلبی عدهراحت

 شوند. واقع، ظلم را همین افرادِ سودجو و لجوج مرتکب می

تخريب شهرها توسط چنگیز و هیتلر و چنین کسانی، از روی 

طلبی و وحشیگری و بدون دلیِل خاصی و به قصد قدرت

کشورگشايی صورت گرفته و اين در حالی است که اگر همة عالَم 

ا از يه و ه مُلك اهلل اضافه نشدای بايمان بیاورند و يا کافر شوند، ذره

 تشود و عذاب اين اقوام، بعد از ارسال پیامبران و دعوآن کم نمی

صورت گرفته ها آن و ارائة معجزات و تمام شدن حُجّت برها آن

ای مانند قوم يونس، در لحظة نزول عذاب و کمی قبل از است. عده

ند پس آن به زشتی کردار خود معترف شده و از آن دست کشید

نجات يافتند و عدة ديگر، پیوسته به عِناد و سرکشی خود ادامه 

 داند، تا اينگونه به کیفر اعمال خودشان دچار شدند. 
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 کل ،بعد و داردمی وا دفسا به را انتمندوثر اخدشُبهه: 

 .   کند می دنابو را جامعه

فَحَقَّ ِفیهَا فَفَسَقُوا مُتْرَفِیهَا أَمَرْنَا قَرْيَةً  نُهْلِكَ أَنْ أَرَدْنَا وَ إِذَا 

  1تَدْمِیًرا فَدَمَّرْنَاهَا الْقَوْلُ عَلَیْهَا

 نشاتمندوبه ثر ،کنیم كهال را ىشهر کنیم اراده هنگامی که و»

 نآ بر ابعذ ،نتیجه در و نددازبپر افنحرا به آن در تا میکنیم مرا

 کنیم.«  برز و يرز را آن پسدد، گر زمال

 مرا ،ًالاو. ستا داده نسبت اخد به را ضحیوا ظلم ،يهآ ينا 

 نشأ از دور و ظالمانه ریکا ،کنند دفسا تا انتمندوثر به دنکر

 چه.  انتمندوثر نه ،ستا اخد صلیا مفسد صورت،اين در. ستاخد

 طبعاً ؟کند متومقا اخد ستاخو مقابل در ندابتو که ستا کسی

 ظلمی ينا ،ثانیاً. بیشتر نه د،بو هنداخو اخد رانموأم هم انتمندوثر

 سپس و ینگیزابر جامعه در دفسا ایبر را ایهعد که ستا رشکاآ

 ،ستا ظلم نیز انتمندوثر ابعذ حتی.  کنی ابعذ را جامعه کل

                                                           
 16 -اسراء  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

484 

 

نه  ،بگیرند داشپا بايد طبعاً و ندادهکر رکا اخد مرا به نهاآ نچو

 اب. عذ

 پاسخ به شبهه: 

 اين ُشبهه به وضوح، ناآگاهی و يا دشمنی آگاهانة نويسنده را

 دهد. نسبت به متن قرآن نشان می

 به ترجمة صحیح آيه دقت کنید : 

حَقَّفَ فِیهَا وافَسَقُفَ فِیهَامُتْرَ أَمَرْنَا قَرْيَةً  ُنهْلِكَ  أَنْ أَرَدْنَا وَإِذَا 

 تَدْمِیًرا فَدَمَّرْنَاهَا الْقَوْلُ عَلَیْهَا

و  هرگاه بخواهیم شهر و يا دياری را نابود کنیم، افراِد دارا»

ر دگردانیم و آنان خوشگذران و شهوتراِن آنجا را سردار و چیره می

پردازند و به مخالفت با دستورات شهر و ديار به فسق و فجور می

آورند، پس فرمانِ وقوع عذاب بر آنجا واجب و قطعی اهلل روی می

کوبیم و ساکنانش را آن مکان را سخت درهم می گاه،گردد و آنمی

 « گردانیم.هالك می
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د کنیم تا به فسادر واقع، بیان نکرده که به ثروتمندان امر می

 کند، بلکهگاه امر به فساد نمیروی بیاورند، چون خدواند، هیچ

بة آورند. امّا غلخود به فساد روی میها آن کند ورا غالب میها آن

و  گیرد؟ با سکوِت ديگر افراد جامعهد، چگونه صورت میاينطور افرا

به عملکرد و فسادی که ثروتمندان به آن دچار ها آن رضايت

و  اند. تمامی افراد جامعه، با سکوت خود، مُهر تأيید بر فسادشده

گذارند و هر زمان، ای که به آن مشغول هستند، میتباهی عده

خود هیچ بهرت نگیرد، خودبرای اصالحِ وضعیت موجود، تالشی صو

طلبِی اين اشخاص، به چیز عوض نخواهد شد. پس فساد و شهوت

ن، ها، ادامه دارد و بنابرايواسطة رضايت ديگران و عدم اعتراض آن

 گیرد. را دربر میها آن عذاب الهی همة

   گوسالهپرستش  از بعد همدیگر کشتن رستوشُبهه : د

 با گفتگو ایبر روز، 40 تمد ایبر ،موسی که ستا همدآ آنقر در

 مبنا شخصی ،شتاند رحضو که مدتی در. فتر هکو به ا،خد

 دممر و آوردمی در وگا ایصد که ساخت طال از ایگوساله ی،سامر

 نکهيا از پس. نددکر ویپیر او از ایهعد و نداخوافرآن  دتعبا به را

 پرسید: یسامر از ،برگشت موسی
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َسَامِرِیُّ  يَا خَطْبُكَ فَمَا قَال  َبِهِ يَبُْصرُوا لَمْ  بِمَا بَصُرْتُ قَال 

   1نَفْسِی لِی سَوَّلَتْ وَکََذلِكَ فَنََبذْتُهَا الرَّسُولِ  أَثَرِ مِنْ  قَبْضَةً فَقَبَضْتُ

که  ىچیز به گفتد؟ بو چه تو رمنظو ى!سامر اى موسی گفت:»

 ىپارد از مُشتى رقد به و دمبر پی، ندآن پی نبرد بهان يگرد

 و ختمانداپیکر گوساله  در را آن و شتمدابر جبرئیل ا،خد دةفرستا

 « د.کر ريیفريبکا چنین يمابر من نفسِ

 در و شتهدابر جبرئیل یپا یجا از كخا مُشتی یسامِر ،پس 

 فريب دممر و درآورد وگا ایصد گوساله آن تا، يختهرگوساله  نهاد

 هیچ نچو. ستا دهنبو پذيرنمکاا اخد ارادة به جز رينکاا. ندردخو

 را جبرئیل یپا یجا که نیست ریکا چنین به درقا دی،عا دِ فر

 مستقیم ارادة ،نیز گوساله بر جبرئیل یپا یجا تاثیر وه،بعال. ببیند

 را ریتبهکا ينا اخد دِخو قعوا در ،ينابنابر. ستا دهبو اخد

 از که را رهبیچا دمِ مر سپس و ستا هشد مرتکب و زیسامینهز

 میکند بمعذّ ن،شد اهگمر بخاطر ،ندارند یخبر هیچ دهپشتِ پر

 دممر از موسی توسط اخد دم،مر ابعذ ایبر .ستا ضحوا ظلمی که

 :   که هداخومی
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ْبِاتِّخَاذِکُمُ أَنْفُسَکُمْ ظَلَمْتُمْ إِنَّکُمْ قَوْمِ يَا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذ 

 بَارِئِکُمْ  عِْندَ لَکُمْ خَیْرٌ ذَلِکُمْ أَنْفُسَکُمْ فَاقْتُلُوا بَارِئِکُمْ إِلَى فَتُوبُوا الْعِجْلَ

  1الرَّحِیمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَیْکُمْ فَتَابَ

  بهبا  شما من! مقو اى :گفت دخو مقو به موسى هنگامی که»

 هگادر پس به ،يددکر ستم دبر خو ،گوساله گرفتن پرستش

 دنز ( رکا ) ينا که بکشید را نتادخو و کنید توبه دخو ةفرينندآ

 دپذيرمی را شما بةتو اخد پس ستا بهتر شما اىبر نتارفريدگاآ

  ست«ا نمهربا پذيرِتوبه او که

 لیو ،ستا هنرسید ما به محمّد از یچیز ،يهآ ينا توضیح در

 رموأم دممر ،ستا هشد نقل تفسیر کتب در صحابه از کهنچه آ طبق

 ادربر و پسر و رپد ،بکشند را يکديگر و برگیرند شمشیر که شدند

 کشته نفر ارهز 70 ودحد ينکها تا ،کشتند را يکديگر ن،خويشا و

 لِغیرمعقو رکا چه ينا .بخشید ن راناآ اخد م،هنگا ينا در ؛شد

 ئطاشر ا،خد .ستا هشد داده نسبت اخد به که ستا ایظالمانه

 از غافل حِ لودهسا دمِمر ينکها ازپس  و میکند همافر را دممر فريب

 ار نفر ازهز 70 که میکند رمجبو ن راناآ ،ندردخو فريب ا،خد نقشة
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 و اخد اچر (. ستا همدآ ارهز 3 راتتو در بکشند)را  همديگر

 راه به ل،ستدالا با و آنان را ندادند توضیح دممر ایبر موسی

 رکشتا از رينقدا رات،تو و آنقر ایخد اچر ؟نددنکر يتاهد ستدر

 يیاخد ؟ستا حمربی و ننامهربا رينقدا اخد اچر ؟يدآمی خوشش

 لةگوسا قتیو که لوحنددهسا رينقدا دممر ينا که نددامی که

 ،گوساله ينا که میکنند نگما آورد،می در وگا ایصد ،طالئی

 ينا رکشتا ياآ ،میپرستند انرآ و ستا دممر و اخد بین واسطة

 ينا وه،بعال  ؟ستا ستیدر رکا نشادخو ستبه د ردهفريبخو دممر

 ادفرا ،نترهااجو و قويترها که دمیشو موجب ،جمعی ستهد رکشتا

 ينا ياآ.  برند ربد سالم نجا د،خو و بکشند را ترمُسن و ترضعیف

رات تو از محمد را نستادا ينا که ينستا قعیتوا است؟ النهدعا

 و ستا آورده آنقر در ،جزئی اتتغییر با و گرفته وج(خر ب)کتا

 هم راتتو ایخد. دارد لشکاا رچقد نستادا ينا که دهنکر توجه

 رهرگونه کشتا به ستد که رجنايتکا به شدّت ،ستا ئیاخد

 ند.زمی ایحمانهربی

 پاسخ به شبهه: 
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گويیم که دو نوع اراده وجود دارد: می در پاسخ به اين شُبهه

 ارادة کونی و ارادة شرعی. 

 فرمايد: در باب ارادة کونی، اهلل سبحانه و تعالی می

فَیَکُونُ کُنْ لَهُ يَُقولَ أَنْ شَْیئًا أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا 1 

که چیزی را بخواهد، اين است که تنها امر او، هنگامی »

 « شود.گويد: باش، پس موجود میمی

 فرمايد: و در باب ارادة شرعی می

ُالْعُسْرَ بِکُمُ يُرِيدُ  َولَا اْلیُسْرَ بِکُمُ لَّهُال يُرِيد 2 

 « خواهد.خواهد و سختی را نمیو اهلل آسانی را بر شما می»

ارادة شرعی، يعنی اينکه انسان تصمیم به انجام عمِل صالحی 

گیرد و قصد انجام آن را دارد، اهلل نیز از انجام آن راضی و می

کند. اش خلق میخشنود است و اراده کرده و آن فعل را برای بنده

گیرد و ارادة کونی، يعنی انسان تصمیم به انجام عمل ناصالحی می
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نجام دهد، خدواند متعال، از انجام آن فعل کند تا آن را اقصد می

ين است که اش ناراضی است، امّا چون سُنّت الهی بر اتوسط بنده

کند هايش و عملکردش مختار باشد، اهلل اراده میانسان در انتخاب

کند. بنابراين کفر ورزيدن و يا و آن فعل شر را برايش خلق می

اين حیطه قرار  مشرك بودن و بقیة اعمالی که نهی شده، در

 گیرد. می

داند نويسندة اين ُشبهه، در انجام گناهان، تنها اهلل را دخیل می

اده و ار دو اختیار انسان را ناديده گرفته است. ارادة اهلل را بهانه قر

 در انجام دادن گناهان، قائل به جبر است. 

ك پرسیم: اهلل در کدام آيه از قرآن، امر به مشراز نويسنده می

 دن کرده و يا از انجام آن اعالم رضايت کرده است تا در موردبو

 سامری به آن راضی باشد؟؟ 

سامری فردی بود که از نبودِ موسی، سوء استفاده کرد و با 

ای که ساخته بود، مردم را به پرستش آن فراخواند. آيا گوساله

توانست، جای پای جبرئیل را ببیند و از آن برای سامری نمی

افکار باطل خود استفاده نکند؟ مگر نه اينکه در انجام پیشبرد 

 دادن و يا ندادن آن مختار بوده است؟
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 همچنین، قوم بنی اسرائیل، پیش از اين، معجزات فراوانی ديده

ها و بودند، از جمله اينکه: خدواند، طوفان و سیل و ملخ و کنه

 رانجام،از ظلِم فرعونیان فرستاد و سها آن ها را برای رهايیغوك

و ها آن شکافت و فرعونیان را به سبب سرکشیها آن نیل را برای

حد و حصری که نسبت به بنی اسرائیل روا داشته بودند، ظلم بی

 سوره اعراف(.   137تا  130غرق کرد ) آيات 

اوََمغَارِبَهَ اْلأَرْضِ مَشَارِقَ  ُيسْتَضْعَفُونَ کَانُوا الَّذِينَ  الْقَوْمَ وَأَوْرَثْنَا 

بَارَکْنَا الَّتِی
1 

شدند، يعنی به بنی و به آن قومی که به استضعاف کشیده می»

اسرائیل که با کشته شدن و خدمتکاری فرعون و قومش، پیوسته 

شدند، مشارق و مغاربِ سرزمینی را به خواری و تحقیر کشیده می

که در آن برکت نهاديم، به میراث داديم و وعدة نیك پروردگارت 

 « اسرائیل تحقق يافت. بر بنی
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 ارهابا همة اين آيات و معجزات و لطف و رحمتِ اهلل و بعد از انذ

و تعلیمات موسی، تنها در چهل روز نبود او، اين قوم شروع به 

 کنند. گوساله پرستی می

 عِجْلًا حُلِیِّهِمْ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ مُوسَى قَوْمُ وَاتَّخَذَفرمايد: و اهلل می

 اتَّخَذُوهُ  سَِبیلًا يَهِْديهِمْ  وَلَا يُکَلُِّمهُمْ َلا أَنَّهُ يَرَوْا أَلَمْ  خُوَارٌ  لَهُ جَسَدًا

  1ظَالِمِینَ وَکَانُوا

ای پس از او، از زيورهای خود مجسمة گوسالهو قوم موسی »

برای خود ساختند؛ آيا نديدند که آن گوساله با آنان هیچ سخنی 

نماياند؟! با اين وجود، آن نمیها آن گويد و هیچ راهی بهنمی

 « گوساله را به االهی گرفتند، در حالی که ستمکار بودند.

اسرائیل نیست، بلکه، صحبت لوحی قوم بنیپس، بحث از ساده

از سرکشی و عناد آنان و گزينش راهی است که بعد از ديدن 

 اند. معجزات آشکار از آن نهی شده

 کند: چرا اهلل و موسییان میجالب اينجاست که نويسنده ب

 !!! !اندرا از گوساله پرستی نهی نکردهها آن
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 138در پاسخ به اين مطلب، خوانندگان را ارجاع میدهیم به آية 

 همین سوره: 

عَلَى يَعْکُفُونَ  قَوْمٍ  عَلَى فَأَتَوْا الَْبحْرَ لَيیإِسْرَا بِبَنِی وَجَاوَزْنَا 

 قَوْمٌ  إِنَّکُمْ قَالَ  آلِهَةٌ  َلهُمْ َکمَا إِلَهًا لَنَا اجَْعلْ مُوسَى يَا قَالُوا َلهُمْ أَصْنَامٍ

  1تَجْهَلُونَ

ز ل را ) از دست فرعونیان نجات داديم و سالم( ايیو بنی اسرا»

دريا گذرانديم. در مسیر خود به گروهی رسیدند که بتهايی 

یل اسرائبودند. در اين هنگام، بنیها آن داشتند و مشغول پرستش

به موسی گفتند: ای موسی! برای ما معبودانی بساز تا به پرستش 

گونه که آنان دارای معبودهايی هستند و به آن بپردازيم، همان

مشغول هستند؛ موسی گفت: شما گروه نادانی ها آن پرستش

 « هستید.

 پرستی برحذر داشته، امّااسرائیل را از بتپس موسی قوم بنی

د رو نفس خود گشتنا و معجزات بسیار، دنبالهبا وجود انذارهها آن

 و بنای سرکشی نهادند.
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 هگنا بخاطر ،قیامت تا یهود از نسل هزاران تنبیهشُبهه: 

 نشاادجدا

وَإِذْ  نَییخَاسِ ِقرَدَةً  کُونُوا َلهُمْ ُقْلنَا عَنْهُ  نُهُوا مَا َعنْ عَتَوْا فَلَمَّا 

 الْعَذَابِ سُوءَ يَسُومُهُمْ  مَنْ  الِْقیَامَةِ يَوْمِ  إِلَى عَلَْیهِمْ َلیَبَْعثَنَّ رَبُّكَ  تَأَذَّنَ 

رَحِیمٌ لَغَفُورٌ وَإِنَّهُ الْعِقَابِ لَسَِريعُ رَبَّكَ إِنَّ
1 

 نناآ به ،نددکر سرپیچى ،نددبو هشد نهى آن از نچهآ از نچو و»

 رتگاوردپر که را هنگامى و باشید. هشد هندرا ينگانىزبو گفتیم:

 هداخو را کسانى( نياد)يهو نناآ بر قیامت روز تا که شتدا معالا

 تو رگاوردپر آرى!بچشانند.  سخت ابعذ نبديشا که گماشت

 ست.«ا نمهربا ربسیا ةندزمرآ همو و ستا کیفرزود

ْلَا ُثمَّ اْلأَدْبَارَ يُوَلُّوکُمُ يُقَاتِلُوکُمْ وَإِنْ أَذًى إِلَّا يَضُرُّوکُمْ لَن 

 وَحَبْلٍ  اللَّهِ مِنَ  بِحَبْلٍ  إِلَّا ثُقِفُوا مَا أَيْنَ الذِّلَّةُ عَلَْیهِمُ ضُرِبَت ْيُنْصَرُونَ

 بِأَنَّهُمْ  َذِلكَ الَْمسْکَنَةُ  عََلیْهِمُ  وَضُرِبَتْ  اللَّهِ مِنَ  بِغَضَبٍ  وَبَاءُوا النَّاسِ مِنَ
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 عَصَوْا ِبمَا ذَلِكَ َحقٍّ بَِغیْرِ اْلأَنْبِیَاءَ وَيَقُْتلُونَ اللَّهِ  بِآيَاتِ يَکْفُرُونَ کَانُوا

يَعْتَدُونَ وَکَانُوا
1 

 هندانخو يانىز محمد مقو شما به هرگز ك،ندآزارى ا جز د،»يهو

 رىيا سپس ،نمايند پشت شما به ،بجنگند شما با گرا و سانیدر

 و اخد هپنا به مگر اند،هشد ممحکو ارىخو به ،باشند کجا نیابند. هر

 بر يىابینو مُهر و مدندآ رگرفتا اخد از خشمى به و دممر یسطهوا

 و يدندورزمى کفر اخد تياآ به که دبو سبب انبد ينا شد. زده نناآ

 که دبو آن اىسز به ين( عقوبت)ا نیز و کشتند بناحق را انپیامبر

 ند.« دکر وزتجا و نددکر نافرمانى

 نگذشتگانشا هگنا بخاطر نياديهو که هشد حمطر قفو تياآ در 

 ياآ. نداهشد ممحکو گرفتنارقر آزار ردمو و بدبختی به قیامت تا

 هگنا بخاطر هاانسان از نسل ارانهز بايد اچر ؟ستا لتاعد ينا

 را یيگرد کسِ ده،کر هگنا یيگرد کسِ ؟شوند بمعذ ننشاراپد

 به محمد که ستا فاحش ظلمی ينا ،يددتر ونبد .کنندمی ابعذ

 . ستا داده نسبت اخد
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  پاسخ به شبهه:

نويسنده، بسیار زيرکانه سعی بر اين دارد که خدای قرآن را 

 های آينده تاظالم جلوه دهد، چرا که به سبب گناه گذشتگان، نسل

 ابد مجازات خواهند شد.

؟ کند امّا چرا اهلل بايد قوم يهود را تا فرا رسیدن قیامت مجازات

 است؟!! ها آن آيا اين صرفاً به خاطر گناه گذشتگان

ی هرگز... اهلل از اين صفات و چنین عملکردی مُبراست و به احد

 کند. ظلم نمی

َّذَرَّةٍ مِثْقَالَ  يَظْلِمُ لَا اللَّهَ إِن 1 

 «کند.ای به هیچ کس ظلم نمیاهلل به اندازه ذره»

ار در طی قرون و اعصها آن امّا مجازات يهود با توجه به عملکرد

ه ها و راهی که در آيندمچنین علم اهلل به انتخابگذشته است و ه

 گیرند. گزينند و در پیش میبرمی
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ها گذشته اهلل عالم است يعنی علم او به همه مسائل و دوران

حال و آينده احاطه دارد و از جهت ديگر انسان مختار است نسبت 

ل گیرد و بر همین اساس اهلل با علم اليزابه راهی که در پیش می

اطالع داشته از اينکه يهوديان پیوسته راه ناسپاسی و  خود

از ها آن گیرند و همین مسئله سبب شکستنافرمانی در پیش می

اهند های ديگر خواهد بود و مورد آزار و اذيت قرار خواقوام و آيین

 گرفت و به درازای تاريخ شاهد بر اين مطلب وجود دارد. 

 فرمايد:اهلل تعالی می

 ْضَنْکًا مَعِیشَةً َلهُ َفإِنَّ ذِکْرِی عَنْ رَضَأَعْ وَمَن
1 

ز ياد من روی گرداند، زندگی سختی خواهد و هر کس ا»

 «داشت.

 فرمايد:و در مورد يهود می

ْمِنَ وََحْبلٍ اللَّهِ مِنَ بِحَبْلٍ  إِلَّا ثُقِفُوا مَا أَيْنَ الذِّلَّةُ  عَلَیْهِمُ ضُرِبَت 

 بِأَنَّهُمْ َذِلكَ الْمَسْکَنَةُ  عََلیْهِمُ وَضُرِبَتْ اللَّهِ مِنَ بِغَضَبٍ وَبَاءُوا النَّاسِ
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 عَصَوْا ِبمَا ذَلِكَ َحقٍّ بَِغیْرِ اْلأَنْبِیَاءَ وَيَقُْتلُونَ اللَّهِ  بِآيَاتِ يَکْفُرُونَ کَانُوا

  1يَعْتَدُونَ وَکَانُوا

 آنان هر کجا که باشند، مُهر خواری بر ايشان خورده است. مگر»

اينکه از روش ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خويش 

تجديد نظر کنند و با پیمان اهلل، يعنی رعايت قوانین شريعت و 

پیمان مردم، يعنی رعايت مقررات همزيستی، خويشتن را از اذيت 

و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقی و قضايی برخوردار 

 اند، چرا که به آيات اهلل کفرهگردند. و آنان شايسته خشم اهلل گشت

اند و هر کس هم در کشتهاند و پیامبران را به ناحق میورزيدهمی

هر عصر و زمانی به چنین اعمالی دست بزند و اعمال ننگین 

گذشتگان را بپسندد، جزای او همین است. اين جُرأت بر گناهان 

عت بزرگ، ناشی از سرکشی از فرمان اهلل و تجاوز از حدود شري

 2«باشد.يزدان می

همانطور که پیداست، هر زمان که يهود دست از نافرمانی و 

 شود. عصیان بردارد، مجازات نیز از آنان برداشته می
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 وَرَفَعْنَا مِیثَاقَکُمْ أَخَذْنَا وَإِذْفرمايد: میها آن امّا اهلل دربارة

تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ ِفیهِ مَا وَاذْکُرُوا بِقُوَّةٍ آَتیْنَاُکمْ مَا خُذُوا الطُّورَ فَوْقَکُمُ

 مِنَ لَُکنْتُمْ وَرَحْمَتُهُ  عََلیْکُمْ اللَّهِ فَضْلُ فَلَْوَلا ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ تَوَلَّیْتُمْ ثُمَّ

  1الْخَاسِرِينَ

در  و به ياد آوريد آن زمان که از شما پیمان گرفتیم که بدانچه»

 طور را باالی سرتان نگاه داشتیم وتورات است، عمل کنید و کوه 

ايم و در به شما گفتیم: محکم برگیريد، آنچه را که به شما داده

عمل به آن جدی باشید و آنچه را در آن است بررسی کنید و مد 

 ها، ازنظر بگیريد تا پرهیزگار شويد. سپس، شما بعد از همة اين

شد ما نمیطاعت و عبادت روگردان شديد و اگر لطف اهلل شامل ش

انداخت( جزو داد، )عذاب را به تاخیر نمیو به شما مهلت نمی

 « بوديد.زيانباران می
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 عَلَى لَ يیإِسَْرا بَنِی مِنْ  کَفَرُوا الَّذِينَ لُعِنَفرمايد: و همچنین می

 يَْعتَدُونَ وَکَانُوا عَصَوْا بِمَا ذَِلكَ  مَْريَمَ ابْنِ  وَعِیسَى دَاوُودَ  لِسَانِ

  1يَفَْعلُونَ کَانُوا مَا لَبِْئسَ فََعلُوهُ مُنْکَرٍ  َعنْ يَتَنَاهَوْنَ لَا کَانُوا

اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مريم لعن و کافران بنی»

 اند. اين بدان خاطر بود که آنان پیوسته از فرمان اهللنفرين شده

از گذشتند. آنان کردند و در ظلم و فساد از حد میسرکشی می

کشیدند و همديگر را از دادند، دست نمیاعمال زشتی که انجام می

دادند و چه کارِ بدی کردند و پند نمیها نهی نمیکاریزشت

شدند و گروهی هم ای مرتکب منکرات میکردند )چرا که دستهمی

 «شدند(.کردند و بدين وسیله همه در خطا شريك میسکوت می

 إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا لَ يیإِسْرَا بَنِی مِیثَاقَ أَخَذْنَا وَإِذْفرمايد: و نیز می

 وَقُولُوا وَالْمَسَاکِینِ وَالَْیتَامَى الْقُرْبَى وَذِی إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اللَّهَ 

 مْ مِنْکُ قَِلیلًا إِلَّا تَوَلَّیْتُمْ ثُمَّ الزَّکَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا حُسْنًا لِلنَّاسِ

 وَلَا دِمَاءَکُمْ تَسْفِکُونَ لَا مِیثَاقَکُمْ أَخَذْنَا وَإِذْ مُعْرِضُونَ وَأَنْتُمْ

 أَنْتُمْ  ثُمَّ تَشْهَدُونَ وَأَنْتُمْ أَقْرَْرتُمْ ثُمَّ دِيَارِکُمْ  مِنْ أَنْفُسَکُمْ تُخْرِجُونَ

 َتظَاهَرُونَ  دِيَارِهِمْ  مِنْ مِنْکُمْ  فَِريقًا وَتُخْرُِجونَ أَنْفُسَکُمْ تَْقتُلُونَ  هَؤُلَاءِ
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 مُحَرَّمٌ َوهُوَ تُفَادُوهُمْ  أُسَارَى يَْأتُوکُمْ وَإِنْ  وَالْعُدْوَانِ  بِالْإِثْمِ  عَلَیْهِمْ 

 جَزَاءُ  فَمَا بِبَعْضٍ  وَتَکْفُرُونَ  الِْکتَابِ بَِبعْضِ أَفَتُؤْمِنُونَ إِخْرَاُجهُمْ عَلَیْکُمْ

 يُرَدُّونَ  الْقِیَامَةِ وَيَوْمَ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِی خِزْیٌ إِلَّا ِمنْکُمْ ذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ

تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغَافِلٍ  اللَّهُ وَمَا الْعَذَابِ أَشَدِّ إِلَى
1 

اسرائیل پیمان گرفتیم که و به ياد آوريد، آن زمان که از بنی»

ديکان و يتیمان و جز اهلل را نپرستید و نسبت به پدر و مادر و نز

بینوايان نیکی کنید و به مردم نیك بگويید و نماز را برپا داريد و 

زکات را بپردازيد. سپس شما جز عدة کمی روی برتافتید و 

سرپیچی کرديد. از وفای به پیمانی که با اهلل بسته بوديد، روی 

گردان شديد. و به ياد آوريد، هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم 

ون يکديگر را نريزيد و همديگر را از خانه و کاشانة خويش که خ

بیرون نکنید و شما بر اين پیمان اقرار کرديد و بر صحت آن گواهی 

کشید و دهید. پس از آن اين شما هستید که يکديگر را میمی

رانید و از ها و سرزمینتان بیرون میگروهی از خودتان را از خانه

کنید. ولی اگر بعضی از آنان به راه گناه و دشمنی پشتیبانی می

صورت اسیرانی نزد شما و همپیمانانتان بیايند، برای نجاتشان 
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دهید و اگر از شما پرسیده شود، چه چیزی کوشید و فديه میمی

های گويید که کتابدارد که فديه آنان را بپردازيد؟ میشما را وا می

اسرائیل را دهد، فدية اسیرانِ بنیمان به ما دستور میآسمانی

های آسمانی به بپردازيم و ايشان را آزاد سازيم. مگر همین کتاب

دهد که خون آنان را نريزيد و ايشان را از خانه و شما دستور نمی

آوريد و کاشانة خود آواره نسازيد؟ آيا به بخشی از کتاب ايمان می

شويد؟ برای کسی از شما که چنین کند، به بخشی ديگر کافر می

جز خواری و رسوايی در جهان نیست و در روز رستاخیز چنین 

شوند و اهلل از آنچه ترين مجازات برگشت داده میکسانی به سخت

 «خبر نیست.کنید، بیمی

يات آهای يهوديان و در ادامه، در ها مواردی بود از نافرمانیاين

-نها و نقض پیماوارد ديگر از کارشکنیسورة بقره، به م 79تا  78

به اين سبب است که ها آن کند و عذابهای يهوديان اشاره می

اند و نه به سبب گناه پیوسته در حال سرکشی و عصیان بوده

 گذشتگان آنان...
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شُبهه: عنایت و تشویق خداوند برای اذیت و آزار 

 یهودیان

 

 نياديهو آزار و قتل به يخرتا لطو در کسانیکه ،يگرد فطر از

 تعناي ردمو بايد قاعدتاً و هستند اخد رانمامو همگی ،نددازپرمی

 بخاطر و دهبو اخد رمامو هیتلر مثالً:. بگیرند ارقر اخد تشويق و

 ا،دخ به مفاسد ينا بنتساا ياآ. دبگیر داشپا بايد نياديهو معاقتل

 نماز نياديهو آن،قر وهبعال ؟يدآمی در رجو لتاعد و عقل یلفباا با

 .هددمی ارقر نشزسر ردمو نشاادجدا هگنا بخاطر را محمد

 و او هیتلر شخصیت آوردن میان به نويسنده، باپاسخ به شبهه: 

 خود اساسبی هایگفته در هیجان روح کردن، معرفی اهلل مامور را

 .دمدمی

يان پرسیم: اهلل در کدام آيه، امر به آزار و اذيت يهوداز او می

کنند، مورد تشويق قرار کرده است تا کسانی که چنین کاری می

 گیرند؟!! 
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گیرند، مگر بلکه خدواند فرموده: يهوديان مورد عذاب قرار می

 زمانی که از راه و روش ناشايست خود و نافرمانی از حدودات اهلل

در واقع خودشان ها آن س عامل ضف و سستیدست بکشند. پ

از دستورات اهلل... و نه شخص هیتلر و نه ها آن هستند و تعدی

هیچ کس ديگر که رو به کشت و کشتار آورده است، مامور اهلل 

نیست و اهلل، حتی درباره کسانی که وارد جنگ با مسلمانان 

 فرمايد: اند، میشده

لَا اللَّهَ إِنَّ  تَْعتَدُوا وَلَا يُقَاتِلُونَکُمْ الَّذِينَ هِ اللَّ سَبِیلِ فِی وَقَاتِلُوا 

  1الْمُْعتَدِينَ يُحِبُّ

ز و جنگند و تجاوو در راه اهلل بجنگید با کسانی که با شما می»

خبران و گناهان و بیتعدی نکنید، شما جنگ افروزی نکنید و بی

هان خوابیماران و امانجنگند و کودکان و پیرمردان و زنانی که نمی

 ها و کشتزارها را ويران نسازيد، زيرا که اهللرا نکشید و خانه

 «تجاوزگران را دوست ندارد.
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اين فرامین کجا و عملکرد هیتلر و امثال او که قصد قدرت 

 طلبی و کشورکشايی داشتند کجا...!!

و  بايست پايبند به شريعت اوبود، میهیتلر اگر مامور اهلل می

 بود...وراتش نیز میدست

 ریکا ن،گذشتگا بخاطر دیهو مقو نشزسرشُبهه: 

 ست.ا ظالمانه و لغیرمعقو

عَلَیْنَا أُنْزِلَ  بِمَا نُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ أَنَْزلَ بِمَا آمِنُوا َلهُمْ قِیلَ  وَإِذَا 

 أَنْبِیَاءَ  تَقْتُلُونَ فَلِمَ  قُلْ  مَعَهُمْ  لِمَا مُصَدِّقًا الْحَقُّ وَهُوَ وَرَاءَهُ  بِمَا وَيَکْفُرُونَ

  1مُؤْمِنِینَ  کُْنتُمْ إِنْ قَْبلُ مِنْ  اللَّهِ

 نيماا دهکر زلنا اخد نچهآ به د:شو گفته د(يهون)ناآ به نچو و»

 نيماا ه،شد زلنا نمادخو (بر)پیامبر نچهآ به ما مىگويند: ،يدآور

 با که ستا ىچیز نهما مؤيد و حق نکهآ با را آن غیر و يمآورمى

 نيا از پیش اچر پس ،يددبو مؤمن گرا بگو مىکنند. رنکااست ا نناآ

 «؟کشتید را اخد انپیامبر
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ْأَغْنِیَاءُ وَنَحْنُ فَقِیرٌ  اللَّهَ إِنَّ قَالُوا الَّذِينَ  قَْولَ اللَّهُ سَمِعَ لَقَد 

 عَذَابَ ذُوقُوا وَنَقُولُ حَقٍّ  بِغَیْرِ الَْأنْبِیَاءَ وََقتْلَهُمُ قَالُوا مَا سَنَکْتُبُ

 لِلْعَبِیدِ بِظَلَّامٍ َلیْسَ  اللَّهَ  وَأَنَّ َأيْدِيکُمْ قَدَّمَتْ  ِبمَا َذلِكَ الْحَرِيقِ

 بِقُرْبَانٍ  يَْأتَِینَا حَتَّى لِرَسُولٍ نُؤْمِنَ أَلَّا إَِلْینَا َعهِدَ اللَّهَ إِنَّ  قَالُوا الَّذِينَ

 فَلِمَ قُلْتُمْ وَبِالَّذِی بِالْبَیِّنَاتِ قَْبلِی مِنْ  ُرُسلٌ جَاءَکُمْ قَدْ  قُلْ  النَّارُ تَأْکُلُهُ 

  1صَاِدقِینَ کُْنتُمْ إِنْ قَتَلُْتمُوهُمْ

 و ستا مندزنیا اخد گفتند: که را کسانى سخن نداوخد »مسلماً

کشتنِ  بناحق و گفتند را نچهآ زودى به ؛شنید ،نگريماتو ما

 بچشید گفت: هیماخو و نوشت هیماخو را نناتوسط آ پیامبران

 گرنهوشماست  پیشین دارکر و رکا خاطر به ينا را. زانسو ابعذ

 که نهمانا نیست. گرادبید دخو نبندگا به نسبت هرگز نداوخد

 تا يمورنیا نيماا ىپیامبر هیچ به که بسته نپیما ما با اخد گفتند:

 لقبو نشانه بهرا(  )آنسمانى آ تشآ که وردبیا قربانى ما اىبر

 ار رشکاآ اليلد که نددبو نىاپیامبر من از پیش قطعاً بگو ؛ندزابسو

 اچر پس ،مىگويید سترا گرا ،ندآورد شما اىبر ،گفتید نچهآ با

 «؟کشتید را نناآ
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 و لمعقو غیر ریکا نیز نگذشتگا بخاطر ديهو مقو نشزسر 

 لیلید به تمسّك با میکند سعی محمد وهبعال. ستا ظالمانه

 قوف اردمو تنها نه. ودبر هطفر نناآ ایبر همعجز آوردن از لنامعقو

 کنید:  قتد. تناقضند در هم آنقر دِخو با بلکه ،نداظالمانه

ِوَلَا عَلَْیهَا يَضِلُّ َفإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ ِلنَفْسِهِ يَْهتَدِی فَإِنَّمَا اهْتَدَى مَن 

  1رَسُولًا نَبَْعثَ حَتَّى مُعَذِّبِینَ ُکنَّا وَمَا أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ تَزِرُ

 هر و ستا هشد يتاهد دخو دسو به تنها د،يت شواهد کس »هر

هیچکس  و ستا هشد اهگمر دخو نياز به تنها ،شد اهگمر کس

 «دارد.نمى بر را ىيگرد هگناربا

. ستا رشکاآ کامال ،قبلی تياآ و يهآ ينا بین صريح تناقض

 تياآ ضدِّ صددرصد لیو ،ستا النهدعا و ستدر اءسرا آية سخن

 ند. اظالمانه قبلی تياآ مفاهیم ينابنابر ست.ا قبلی

  پاسخ به شبهه:

 سورة بقره:  91در مورد آية 
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عَلَیْنَا أُنْزِلَ  بِمَا نُؤْمِنُ قَالُوا اللَّهُ أَنَْزلَ بِمَا آمِنُوا َلهُمْ قِیلَ  وَإِذَا 

 أَنْبِیَاءَ  تَقْتُلُونَ فَلِمَ  قُلْ  مَعَهُمْ  لِمَا مُصَدِّقًا الْحَقُّ وَهُوَ وَرَاءَهُ  بِمَا وَيَکْفُرُونَ

  1مُؤْمِنِینَ  کُْنتُمْ إِنْ قَْبلُ مِنْ  اللَّهِ

 نيماا دهکر زلنا اخد نچهآ به دشو گفته( ديهو)نناآ به نچو و»

 نيماا ه،شد زلنا نمادخو( پیامبر)بر نچهآ به ما مىگويند: يدآور

 با که ستا ىچیز نهما مؤيد و حق نکهآ با را آن غیر و يمآورمى

 ينا از پیش اچر پس ،يددبو مؤمن گرا بگو کنند.مى رنکاا ستا نناآ

 کشتید.« را اخد انپیامبر

در اين مورد، مسئله واضح و روشن است. يهوديان، تنها آيین 

دانند و مسیحیت و اسالم را انکار کرده و به خود را حق می

آورند، با بعد از موسی مبعوث کرده، ايمان نمیپیامبرانی که اهلل 

وجود اينکه پیام اين پیامبران نیز مانند تورات بوده و تصديق 

ورزند و در واقع به سبب کنندة همان است، امّا به آن کفر می

ارتکاب افعالی که تورات نهی کرده بود، حتی به خوِد تورات نیز 

عدی و تجاوز از حدودی اند و مجازات آنان به دلیل تمؤمن نبوده

 تعیین نموده است. ها آن است که اهلل با برهان و دلیل روشن برای
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 آل عمران:  183و  182در مورد آية 

ْأَغْنِیَاءُ وَنَحْنُ فَقِیرٌ  اللَّهَ إِنَّ قَالُوا الَّذِينَ  قَْولَ اللَّهُ سَمِعَ لَقَد 

 عَذَابَ ذُوقُوا وَنَقُولُ حَقٍّ  بِغَیْرِ الَْأنْبِیَاءَ وََقتْلَهُمُ قَالُوا مَا سَنَکْتُبُ

لِلْعَبِیدِ بِظَلَّامٍ لَیْسَ اللَّهَ وَأَنَّ أَيْدِيکُمْ قَدَّمَتْ بِمَا ذَلِكَ  الْحَرِيقِ

 نٍ بِقُرْبَا يَْأتَِینَا حَتَّى لِرَسُولٍ نُؤْمِنَ أَلَّا إَِلْینَا َعهِدَ اللَّهَ إِنَّ  قَالُوا الَّذِينَ

 فَلِمَ قُلْتُمْ وَبِالَّذِی بِالْبَیِّنَاتِ قَْبلِی مِنْ  ُرُسلٌ جَاءَکُمْ قَدْ  قُلْ  النَّارُ تَأْکُلُهُ 

  1صَاِدقِینَ کُْنتُمْ إِنْ قَتَلُْتمُوهُمْ

 و ستا مندزنیا اخد گفتند: که را کسانى سخن نداوخد »مسلماً

کشتن  بناحق و گفتند را نچهآ زودى به ،شنید ،نگريماتو ما

 بچشید گفت: هیماخو و نوشت هیماخو را نناتوسط آ پیامبران

 گرنهو ،شماست پیشین دارکر و رکا خاطر به ينا را. زانسو ابعذ

 که نهمانا نیست.  گرادبید دخو نبندگا به نسبت هرگز نداوخد

 تا يمورنیا نيماا ىپیامبر هیچ به که بسته نپیما ما با اخد گفتند:

 لقبو نةنشا به را( )آن سمانىآ تشآ که وردبیا قربانى ما اىبر

 را رشکاآ اليلد که نددبو نىاپیامبر من از پیش قطعاً بگو ؛ندزابسو
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 اچر پس ،مىگويید سترا گرا ،ندآورد شما اىبر ،گفتید نچهآ با

 «؟کشتید را نناآ

اين است که  ،أَيْدِيکُمْ قَدَّمَتْ بِمَا ذَلِكَدر اين آيه، منظور از 

عذاب آخرت، به خاطر عملکرد خود شماست که در دنیا مرتکب 

ايد. يعنی عذاب هر کس به واسطة عملکرد خود اوست که از شده

کند و پیش فرستاده است. با اين توصیفات، اهلل به کسی ظلم نمی

کشد. همانطور که در شُبهات کسی بار گناه ديگری را به دوش نمی

 پاسخ داده شد. قبل به اين مورد 

از طرفی، خودداری پیامبر از آوردن معجزه برای چنین قومی، 

پیوسته در حال عناد و لجاجت بودند و ها آن به اين سبب بوده که

شد )حداقل ترين معجزه آن دوران محسوب میقرآن را که بزرگ

از نظر فصاحت و بالغت(، قبول نداشتند و گاهی پیامبر را ديوانه و 

نامیدند. خدواند سرگذشت پیامبران و گاهی ساحر می گاهی کاهن

-معجزه میها آن شود، همان کسانی که ازپیشین را يادآور می

خواستند. بعد از ديدن معجزه، همچنان رويه عناد و لجاجت در 

گرفتند. همانند شتر صالح و عصای موسی و شفای پیش می

چشمان و  بیماران توسط عیسی و...  امّا برای کسی که تعصّب
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گر نخواهد های او را نابینا و ناشنوا کرده، هیچ اعجازی معجزهگوش

 بود. 

در نهايت با توجه به شرحی که گذشت، تناقضی بین آيات قرآن 

وجود ندارد. تأکید قرآن پیوسته بر اين بوده که کسی گناه کس 

کشد و هیچ نفسی به واسطة عملکرد نفس ديگری را به دوش نمی

 شود. شود و يا پاداش داده نمینمی ديگر مجازات

شَفَاعَةٌ  ِمنْهَا يُقْبَلُ وَلَا شَیْئًا نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ تَجْزِی لَا يَوْمًا وَاتَّقُوا 

  1يُْنصَرُونَ هُمْ وَلَا عَْدلٌ مِنْهَا يُؤْخَذُ وَلَا

و بترسید از روزی که در آن به حساب همگان رسیدگی شود و »

ديگری چیزی ساخته نیست. و از او  از دست کسی برای کسِ

شود و از کسی بالگردان و جايگزين گری پذيرفته نمیمیانجی

خیزد و هم گردد و کسی به ياری کسِ ديگری برنمیقبول نمی

 «ديگر را نتوانند کمك کنند.

َسَرِيعُ اللَّهَ إِنَّ الْیَوْمَ ظُلْمَ لَا َکسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ کُلُّ تُجْزَى الْیَوْم 

  1الْحِسَابِ 
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امروز، هر کس در برابر کاری که کرده است، جزا و سزا داده »

گمان اهلل شود. هیچ گونه ستمی امروز وجود نخواهد داشت. بیمی

سريع الحساب است و حساب و کتاب کسی را از موعد مقرر به 

 « اندازد.تأخیر نمی

تا  ن به گناه گذشتگانمسیحیا بین شمنید شُبهه: ایجاد

 قیامت

َذُکِّرُوا مِمَّا حَظًّا َفنَسُوا مِیثَاقَهُمْ أَخَذْنَا نَصَارَى إِنَّا قَالُوا الَّذِينَ وَمِن 

 يُنَبِّئُهُمُ وَسَْوفَ  الْقِیَامَةِ يَوْمِ إِلَى وَاْلَبغْضَاءَ الْعَدَاوَةَ بَْینَهُمُ فَأَغَْريْنَا بِهِ

  2يَصْنَعُونَ کَانُوا بِمَا اللَّهُ

 نپیما نيشاا از ،هستیم نىانصر ما گفتند: کهکسانى  از و»

 ،نددبو هشد داده رزندا انبد را نچهآ از بخشى و گرفتیم

 کینهو شمنىد نمیانشا قیامت روزتا  )هم( ما و نددکرشموافر

 «هد.دمى خبر ،ندادهمىکر نچهآ از را نناآ اخد زودى به و فکنديما
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. نگذشتگا هگنا به نمسیحیا حق در محمد ایخد ظلم همز با

 از نسل ارانهز بايد اچر ،نددکر هگنا محمد نماز نمسیحیا فرضاً

 ؟گیرند ارقر زاتمجا ردمو نيندگاآ

 با يهآ ينا که ينستا دارد دجوو يهآ ينا در که یيگرد یخطا

 ،گذشته لةسا 1400 يخرتا در. اردند مطابقت يخیرتا تقعیّاوا

 همشاهد يگرد امقوا به نسبت ن،مسیحیا بین در یبیشتر شمنیِد

 مخصوصاً ،نیاد نمسیحیا ریهمکا و دتحاا ،بالعکس و ستا هنشد

 ست.ا دهبو يگرد امقوا از بیشتر ربسیا ،خیرا لسا 70در 

 پاسخ به شبهه: 

البته به روايت بعضی تفاسیر، اين دشمنی بین يهوديان و 

د مسحیان است و نه صرفًا خود مسیحیان. امّا دلیل آن همانند مور

ی از تعالیم آسمانی و تعدها آن قبلی، فاصله گرفتن نسل اندر نسل

 نسبت به حدوداتی است که اهلل تعیین کرده بود. 

 فرمايد: اهلل تعالی می

مَرْيَمَ  ابْنُ  ِعیسَى قَالَ  َکمَا اللَّهِ  أَنْصَارَ کُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا 

 اللَّهِ أَْنصَارُ نَحْنُ الْحَوَارِيُّونَ  قَالَ  اللَّهِ إِلَى أَنْصَارِی مَنْ لِلْحَوَارِيِّینَ 
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 آمَنُوا الَّذِينَ فَأَيَّدْنَا طَائِفَةٌ وَکَفَرَتْ لَيیإِسْرَا بَنِی مِنْ طَائِفَةٌ فَآمَنَتْ

ظَاهِرِينَ َفأَْصبَحُوا عَدُوِّهِمْ عَلَى
1 

 ای مومنان! ياران دين اهلل باشید، همان گونه که عیسی پسر»

 مريم به حواريون گفت: چه کسانی ياران من برای ياوری دين اهلل

خواهند بود؟ حواريون گفتند: ما جملگی ياران دين اهلل خواهیم 

اسرائیل ايمان آوردند و گروهی کافر بود؛ سپس گروهی از بنی

شدند. ما کسانی که ايمان را پذيرفتند، علیه دشمنانشان مدد 

 «کرديم و آنان پیروز شدند.

مسیحیان، نقض پیمان کردند و اين نقض پیمان و دشمنی و 

عداوت با يکتاپرستی، نسل به نسل و پیوسته ادامه يافت و به 

سبب همین عصیان، دشمنی در میانشان شیوع يافت و فرقه فرقه 

ا شدند. خدواند از آنان عهد بر طاعت گرفته بود و يکتاپرستی. امّ

 م ديدند، از راه و روش اوبعد از معجزاتی که از عیسی علیه سال

 منحرف شدند و به گمراهی روی آوردند. 
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 أَنْزِلْ رَبَّنَا اللَّهُمَّ مَرْيَمَ ابْنُ  عِیسَى قَالَفرمايد: همچنان که می

 مِنْكَ  وَآيَةً وَآخِرِنَا لِأَوَِّلنَا عِیًدا لَنَا تَکُونُ السَّمَاءِ مِنَ مَائِدَةً عَلَیْنَا

 يَکْفُرْ  َفمَنْ عََلیْکُمْ مُنَزُِّلهَا إِنِّی اللَّهُ  قَالَ الرَّازِِقینَ خَیْرُ  وَأَنْتَ وَارْزُقْنَا

 قَالَ وَإِذْ الْعَاَلمِینَ مِنَ أَحَدًا أُعَذِّبُهُ َلا عَذَابًا أُعَذِّبُهُ َفإِنِّی مِنْکُمْ بَعْدُ

 مِنْ  إِلَهَیْنِ وَأُمِّیَ اتَّخِذُونِی ِللنَّاسِ قُلْتَ أَأَنْتَ مَرْيَمَ ابْنَ عِیسَى يَا اللَّهُ

 إِنْ بِحَقٍّ لِی لَیْسَ مَا أَقُولَ أَنْ لِی يَکُونُ مَا سُبْحَانَكَ قَالَ اللَّهِ دُونِ

 إِنَّكَ نَفِْسكَ فِی مَا أَعْلَمُ  وَلَا نَفْسِی فِی مَا تَعْلَمُ  عَِلمْتَهُ  فَقَدْ  ُقلْتُهُ  کُنْتُ 

 اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ بِهِ أَمَرْتَنِی مَا إِلَّا لَهُمْ قُلْتُ مَا  الْغُیُوبِ عَلَّامُ أَنْتَ

....وَرَبَّکُمْ رَبِّی
1 

عیسی پسر مريم گفت: پروردگارا! خوانی از آسمان برای ما »

فرو فرست تا جشنی برای ما متقدمین و ديگر مؤمنان متاخرين 

ما را نه امروز ای از جانب تو، بر صدق نبوّت من باشد. شود و معجزه

و بلکه همیشه روزی برسان و تو بهترين روزی دهندگانی. اهلل 

فرستم، ولی هر کس از شما بعد از آن گفت: آن را بر شما فرو می

کافر گردد و راه انکار و الحاد بپويد، او را چنان مجازاتی کنم که 

 ديگران را آن گونه مجازات نکرده باشم )و البته اهلل در مجازات
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حق داشته، زيرا کسی که به اين مرحله رسیده و چنین ها آن

 بايست ايمانش تثبیت شود(.معجزاتی ديده، می

 فرمايد: در ادامه می

 ای که جز اهلل، من وای عیسی پسر مريم! آيا تو به مردم گفته

آن  گويد: تو را منزه ازمادرم را نیز به االهی بگیريد و عسیی می

ن باشی. مرا نسزد که چنین بگويم و آگر آدانم که دارای شريك می

 خبری،گمان تو از آن آگاهی. تو از راز درون من بارا گفته باشم، بی

  ها هستی.خبرم از تو، زيرا تو داننده رازها و نهانیولی من بی

 اين بوده از جمله عهدهايی که مسیحیان آن را نقض کردند و به

ين اند به يکتاپرستی و ادهتثلیث روی آوردند. حال اينکه مأمور بو

مسئله به درازای تاريخ تکرار شده، پس هر نسلی به سبب کردار 

 شود. خود مجازات می

 گويد: در ادامه عیسی می

ز جام، مگر آنچه مرا فرمان دادی، اينکه من به آنان چیزی نگفته

 اهلل را نپرستید که پروردگار من و شماست...
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 فرمايد:و می دهدمی ذارو اهلل آنان را ان

أَنْ ُسبْحَانَهُ وَاحِدٌ إِلَهٌ  اللَّهُ إِنَّمَا لَکُمْ خَْیرًا انَْتهُوا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ  وَلَا 

  1َوکِیلًا بِاللَّهِ َوکَفَى الْأَرْضِ فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا لَهُ وَلَدٌ  لَهُ يَکُونَ

الهی است و جز او او نگويید که اهلل سه تاست، بلکه اهلل يگانه »

نیست. حاشا که فرزندی داشته باشد و از آن اوست، آنچه در 

خود  ها و زمین است. کافی است که تنها اهلل مُدبِّر مخلوقاتآسمان

 « باشد.

کند که هیچ گونه درگیری و نزاعی بین امّا نويسنده بیان می

 دهیممسیحیان وجود نداشته است!!! شما خوانندگان را ارجاع می

 به معاهدة وستفالی.....

 عهدنامه وستفالی

ساله مذهبی  های سیای است که پس از پايان جنگعهدنامه

( میان کشورهای اروپايی منعقد شد. در اين عهد 1618-1648)

جز انگلستان و لهستان شرکت نامه تمام کشورهای اروپايی به

ی صلح چند جانبه در اين معاهده شايد نخستین معاهده .داشتند
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ی بین المللی چند قرن اخیر باشد. به طور معمول منشأ جامعه

های وحشیانه و خونین که به جنگ« ی وستفالیمعاهده» فعلی به 

ها باعث ريخته گردد. اين جنگسی ساله پايان داده بود، باز می

شدن خون مسیحیّان بی شمار و خرابی فراوان شده بود و بزرگ 

های اروپايی در اين جنگ درگیر بودند. جنگ به علل ترين کشور

از « هاپروتستان»و « هاکاتولیك»مذهبی و به سبب مبارزه بین 

میالدی آغاز شده بود؛ امّا رفته رفته، به صورت جنگی  1618سال 

تمام عیار برای به چنگ درآوردن اقتدار سیاسی و نظامی در اروپا 

منعقد شد و « وستفالی»ايالت  ی صلح در دو شهر ازدرآمد. معاهده

 به جنگ مذهبی خاتمه داد. 

هايی بوده ها و قدرت طلبیها، کشورگشايیعلّت اين درگیری

د و کنکه اهلل از آن نهی کرده همچنان که ظلم به ديگران را نهی می

ت ها در میان مسیحیّان شدّبا فاصله گرفتن از دستورات او دشمنی

هايی که صاحبان ود را در جنگيافت و هزاران مسیحی جان خ

 قدرت به راه انداخته بودند از دست دادند. 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

519 

 

 ست.   اظلم ه، طر عقیدخا اب بهعذشبهه: 

ند داخی مین را دوزست که غیر مسلمانااياتی از آ ءمملوآن قر

 مثل:ست ن داده ايشاانه به وداجااب عذی هعدو و

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُْم فِیهَا وَالَّذِينَ کَفَرُوا َوکَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 

 1خَالِدُونَ

د ندتکذيب کرآن ( را ما ) قرت ياو آيدند ورزکسانى که کفر و »

 «.دهند بواخوودان جاو در آن تشند آهل انانند که آ

هل اشامل ق فوی يهن آچونیستند. هم مستثنی ب هل کتاا

آن يگر قرف دطراز ند. ارندل  قبوآن را قرن چود شوهم میب کتا

 م است.سالا اخدد نزه در ين پذيرفته شددکه تنها گويد می

 2إِنَّ الدِّينَ عِنَْد اللَّهِ اْلإِسْلَامُ 

 ست.«م اسالا اخدد نزدر ين دقطعاً » 
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وَمَنْ َيبْتَِغ غَْیرَ الْإِْسلَامِ دِينًا فَلَْن يُقْبََل مِنُْه وَهَُو فِی الْآخَِرةِ مِنَ 

 1الْخَاسِرِينَ

د و پذيرفته نشواز وى ينى جويد هرگز م دسالاهر که جز و »

 ست«. ران ايانکات از زخروى در آ

کند. ين فرقی نمیدشتن ابا ندم سالاينی غیر دشتن داين ابنابر

 ن ومشرکاو ند داکافر میك مشرب را هل کتاآن، ايگر قرف دطراز 

 ست. داده اجهنم ی هعدان را وکافر

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَِسیحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَاَل الَْمسِیحُ  لَقَدْ کَفََر الَّذِينَ 

لَ اعْبُدُوا اللََّه رَبِّی وَرَبَّکُمْ إِنَّهُ مَْن ُيشْرِكْ بِاللَِّه فَقَدْ حَرَّمَ يیيَا بَنِی إِْسرَا

 2نْصَارٍاللَّهُ َعلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاُه النَّارُ وََما لِلظَّالِمِینَ مِْن أَ

ست قطعاً کافر امسیح پسر مريم ن هماا »کسانى که گفتند خد

ر گاوردئیل پراسران اندزفراى گفت: نکه مسیح مىل آحاو ند ه اشد

ك آورد شرا بپرستید که هر کس به خدن را تادخور گاوردپرو من 
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و ست اتش آجايگاهش و ساخته ام حراو  بر را بهشت ا قطعاً خد

 نى نیست«. وراياران ستمکااى بر

وَقَالَتِ الَْیهُوُد عُزَيٌْر ابُْن اللَِّه وَقَالَِت النَّصَارَى الْمَسِیُح ابُْن اللَّهِ 

ذَلِكَ قَوُْلهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاِهُئونَ قَوْلَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ َقْبلُ قَاتَلَهُمُ 

 وَرُْهبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوِن اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ( 30)اللَّهُ أَنَّى يُؤَْفکُونَ

اللَّهِ وَاْلمَسِیحَ ابَْن مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا إَِلهًا وَاحِدًا لَا إَِلهَ إِلَّا هُوَ 

 (31)1سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِکُونَ 

گفتند مسیح پسر رى نصاو ست اگفتند عزير پسر خدد يهوو »

ر به گفتاو ند آورمىن بازست )باطل ( که به اين سخنى است اخد

ن را ناا آخددارد ند شباهت اهين کافر شداز اکسانى که پیش 

ر و حبان ايناا( »30مىشوند.«)ه ندداگرزحق بااز  بکشد چگونه 

ا بلوهیت گرفتند ابه ا خدى به جارا مسیح پسر مريم د و خون هبارا

بپرستند که هیچ  رايى يگانه اينکه خداند جز دنبور نکه ماموآ

شريك وى نچه با   او از آست ه انیست منزاو جز دى معبو

 (. 31نند«)دامىگر
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ا ب رهلکتاك و امشرو کافر ن ) غیرمسلمانام تماآن ين قرابنابر

 ست.  داده  انه وداجای دوزخ هعد( و

 پاسخ به شبهه: 

اند اهل قرآن اهل کتاب را که به وحدانیّت اهلل ايمان داشته

کند.  همچنان که معرّفی کرده و از آنان اعالم رضايت مینجات 

 فرمايد:می

َن مَنْ آمََن بِاللَّهِ ییدُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِهاإِنَّ الَِّذينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

 وَالْیَوِْم الْآخِِر وَعَمَِل صَالِحًا فََلهُمْ أَجْرُهُْم عِنَْد رَبِّهِْم وَلَا خَْوفٌ َعلَْیهِمْ

  1وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

 ها هرکسانی که ايمان داشتند و يهوديان و مسیحیّان و صائبی»

اشد بکه به اهلل و روز قیامت ايمان داشته و کردار نیك انجام داده 

ن چنین افرادی پاداششان در پیشگاه اهلل محفوظ بوده و نه بر آنا

 «. شوندترسی است و نه اندوهگین می

 پردازيم: توصیفات اهلل از ديدگاه تورات و انجیل میامّا به 
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 خالق از دیدگاه یهودیّت:

 گويد:ورزد و دروغ میای که حسادت میاهلل

د. بوورد، زيرکتر آد جووند به اوخدکه ناتی احیور از همه ما

را از شما ا خددارد که گفت:  آيا حقیقت او آمد به د زن نزر ماروزی 

اب جوزن در  ؟ستکرده  امنع غ  بان  ختام درمیوه تماردن خو

میوه جز بهيم ربخون  ختاهمه درمیوه از يم داره زجااگفت :  ما 

ن میوه آکه  از ست اه دمر فرموا است. خدغ اسط باکه در وختی در

گفت رمیريم. ماگرنه میولمس نکنیم  ن را  حتّی آو يم رخت نخودر

میوه که از مانی زند دامیب خوا بلکه خدد مراهید نخوش مطمئن با

شويد ا میمانند خدد و شوز میشما بان چشما، يدرخت بخون درآ

  1بدهید.بد تشخیص خوب را از نید اتوو می

یوه گفته است اگر از مها آن گويد که اهلل بهزن در جواب مار می

از میوه ها آن میريد در حالی که با خوردندرخت بخوريد می

  درخت مرگی نبود...

 که جهل دارد:ای اهلل
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ه می غ رابارا که در ند اوخدای نش صددم و زآهمان روز عصر 

دم ند آاوخدن کردند پنهان ختاالی دربهالد را خوو فت شنیدند ر

اب داد: جوکنی؟ آدم مین پنهاد را  خوا چردم آا  داد: ای ندرا 

د را پسخودم بوا برهنه يرم زترسیدم و شنیدرا در باغ تو ای صد

آيا ای؟ که  برهنهگفت کسی به تو چه د ند فرمواودخن کردم. پنها

ری؟ آدم  نخون آدم از بهگفته تو بوردی که ختیخون  درمیوه آاز 

داد و میوه به  من ن آ، از من ساختیر  يازن  که  ين اب  داد: اجو

د که بوکاری ين چه اپرسید از  زن ند اوخدگاه نآردم. خوهم  من  

 1داد. فريبا  مرر گفت: ماکردی؟ زن 

درخت  داند که آدم از میوه آنزند و اهلل نمیاهلل در باغ قدم می

 خورده است و زن )بر طبق تورات و نه قرآن( مسبّب آن بوده است.

 حسادت هر چه بیشتر اهلل و درماندگی او:

ش مسردم و هآکرد و تهیّه ان پوست حیوهايی از لباسند اوخد

و ست امانند ما شده دم آ ل کهحاد: ند فرمواوپوشانید سپس خدرا 

نیز ت خت حیای درمیوهاز شت اشناسد نبايد گذرا میبد ب و خو
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ند ون رابیرن عدغ بااو را از  ند اوخدس پند. نده بمازبد اتا رد وبخو

بدين د کار کند سرشته شده بون آك خاکه از مینی ود و در زتا بر

انی فرشتگن عدغ سمت شرقی باون کرد و دربیردم را آاو ترتیب 

ه چرخید رامی ف طرهر به  که تا با شمشیر آتشینی ار داد قر

 1کنند.فظت ت را محاخت حیادر

 عدم عدل اهلل در مجازات:

نم ابتوکه ست ن اآتر از سنگینمن زات گفت: مجاقائن )قابیل( 

ا مرو نی رامیدت خور حضوو از مین زسرا از مروز مرکنم. اتحمّل 

ا ببیند مرا مرهر کس پس ، یندامیگرن پريشاو ه وارآن جهادر 

تو ا هر که ير؛ زشداهد چنین نخوجواب داد: ند اوخداهد کشت. خو

  2ست.توزات مجااز بر شديدتر ابرهفت  تش زامجا، بکشدرا 

  ود:شای که از عملکرد خويش متأّسف و پشیمان میاهلل

ان میشد پسرد يازمین ها روی زاد انسانتعدن که مازين در ا

و هر کدام را که شدند ها روی انسانيباان زختردوب مجذا خد
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د: روح ند فرمواوخدگاه ننی گرفتند آزبه د خوای بر، پسنديدند

ست دی اموجوا او يرزماند اهد باقی نخون نساهمیشه در امن  

د را تا خودهم فرصت میاو به ل  ساو بیست پس صد ، نفسانی فانی

اند و دائماً هگنادر ق غردم يد مردند اوخدکه ح کند. هنگامیصالا

و متأسّف ن نسااآفرينش روند از ها مییپلیدها و شتیسوی زبه

ام از روی آفريدهرا که نسانی ود:  اند فرماوشد. پس خدون محز

بین از نیز ن را پرندگان و خزندگات نااحتّیحیوکنم. میمین محو ز

 1م.آنها متأسّف شدن آفريدا از يرم زمیبر

 يعقوب و نصرت يافتن يعقوب!!کشتی گرفتن اهلل با 

 خوانیم: ، می29تا  24، آيات 32در کتاب پیدايش، باب

-(و يعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی می24)

يابد، کف ران يعقوب (و چون او ديد که بر وی غلبه نمی25گرفت. )

را لمس کرد، و کف ران يعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده 

شکافد. گفت: تا مرا رها کن زيرا که فجر می»گفت: (پس 26شد.)

( به وی گفت: نام تو چیست؟ 27مرا برکت ندهی، تو را رها نکنم.)
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(گفت: از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود 28«  )يعقوب»گفت: 

ل، زيراکه با اهلل و با انسان مجاهده کردی و نصرت يیبلکه اسرا

ه ، گفت: مرا از نام خود آگاه (و يعقوب از او سؤال کرد29يافتی. )

 .پرسی؟ و او را در آنجا برکت دادساز. گفت: چرا اسم مرا می

آيد که اهلل جسم داشته باشد و محدود طبق اين آيات الزم می

هلل آيد که اباشد تا بتواند با يعقوب کشتی بگیرد. همچنین الزم می

 شده باشد( و در برابر او مغلوب 27نام يعقوب را نداند )طبق آيه

زيرا يعقوب با او مجاهده کرده است و نصرت يافته است )طبق 

 آيد که اهلل مسیحیّت ناتوان باشد، زيرا( و نیز الزم می28آيه

 (.29تا  26يعقوب به زور از او برکت گرفت)طبق آيات

 نگرانی اهلل از قدرت بشر!

 يکی : همانا قومخوانیم: و اهلل گفتمی 11در کتاب پیدايش باب 

 اند، و االنکرده کار را شروع و اين زبان را يك ايشان و جمیع است

 نخواهد شد. اکنون ممتنع بکنند، از ايشان قصد آن که کاری هیچ

 تا سخن سازيم را در آنجا مشوّش ايشان و زبان شويم نازل

 شود:اينجا چند ايراد بر اهلل وارد می« يکديگر را نفهمند.
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 احساس ضعف در برابر دانش و هم انديشی بشر. -1

 خسّت و ممانعت از پیشرفت بشر. -2

 عدم آگاهی به آينده، چرا که ابناء بشر در آينده قادر به -3

 درك زبان يکديگر خواهند بود.

 ديده شدن اهلل!

 شود. برایاهلل بارها در کتاب مقدس در برابر بندگان ظاهر می

( و در برابر 1:18) پیدايشمثال در برابر ابراهیم

 ( و...9:35( و در برابر يعقوب)پیدايش2:26اسحاق)پیدايش

 اهلل ها اعتقاد يهوديان به اين مسئله است کهو عالوه بر همه اين

 دارای فرزندی به نام عزير بوده است.

ای که گويد .....اهللورزد و دروغ میای که حسادت میآيا اهلل

ای که از عملکرد خود متأّسف و .... اهللجهل دارد و درمانده است

ای که بخیل شود و اين نتیجه عدم علم است.... اهللپشیمان می

-ای که زاد و ولد میاست و عدل در مجازاتش جايگاهی ندارد و اهلل

کند و مانند همه مخلوقانش نیاز به همبستری دارد شايسته 
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چیزی او را از پذيرش به عنوان خالق است... با اين توصیفات چه 

سازد؟؟ خالقی که الزمه خالق بودنش آگاهی مخلوقاتش متمايز می

به عملکرد مخلوقش است و نه بی اطّالعی از آن تا بعدها انگشت 

حسرت نگزد و درمانده از فعل خود نباشد... چنین خالقی چگونه 

گردد و چگونه مسیر هدايت متضمن سعادت فردی و اجتماعی می

 د................شورا رهنمون می

و همه اين تحريفات جدای از آنچه است که اهلل از طريق موسی 

 برای بنی اسرائیل فرستاده است....... 

ر بندند و او را دپاداش چنین کسانی که به خالق خود افترا می

 اند چیست؟؟ وقرار دادهها آن تر ازحدّ مخلوقاتش و گاهی پايین

هستند سبب گمراهی عدّه ديگری و عالوه بر گمراهی که در آن 

 شوند؟؟ ترويج فساد و تفرقه می

 خالق از دیدگاه مسیحیّت:

گاه آمده است:  آن 20و  19و  18ايه  28در انجیل متی باب 

عیسی جلو آمد و به ايشان فرمود : تمام اختیارات آسمان و زمین 

يد ها را شاگرد من سازبه من داده شده است. پس برويد و تمام قوم
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و ايشان را به اسم پدر، پسر و روح القدس غسل تعمید دهید.... به 

ام اطاعت ايشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده

کنند مطمئن باشید هر جا که برويد حتّی دورترين نقطه دنیا هم 

 د بود.باشد من با شما خواه

سیح تنها آمده است : م 5آيه  1در بخش مکاشفه از انجیل باب 

کسی است که بعد از مرگ زنده شد و هرگز نخواهد مرد و برتر از 

تمام پادشاهان اين جهان است سپاس و ستايش برای او که ما را 

کند و ما را با خون خود شست و از گناهانمان طاهر محبّت می

 ساخت او ما را در ملك و سلطنت خود به کاهن منصوب نمود تا اهلل

 ن.دمت کنیم. پاينده باد عظمت و سلطنت او آمیيعنی پدر او را خ

آمده است  30آيه  1در سرگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا باب 

مش : تو بزرودی باردار خواهی شد و پسری به دنیا خواهی آورد و نا

 نهی او مردی بزرگ شده و پس اهلل نامیده خواهد شد.را عیسی می

آمده است: در  2و 1يه )مسیح به دنیای ما آمد( آ 1در يوحنّا باب 

ازل پیش از آنکه چیزی موجود باشد کلمه وجود داشت و نزد اهلل 

بود. او همواره زنده است و او خود اهلل است. همچنین در يوحنّا باب 

 .... آمده است : من و پدرم اهلل يکی هستیم 30تا 25آيه  10
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آمده است: پس همین فکر در  7و  6آيات  2در فیلیپیان باب 

باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت اهلل بود،  شما

با اهلل برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده، 

  شد.صورت بنده را پذيرفت و در شباهت مردان 

 است به کرّاتهمانطور که بیان شد اين باور که عیسی پسراهلل

ت و ی الهی داده اسدر انجیل آمده است و گاهاً نیز به عیسی ماهیّت

 ترينبرای وی الوهیّت قائل شده است...... در واقع تثلیث، اصلی

ای واحد در سه اقنوِم اعتقاد مسیحی است که بر اساس آن اهلل

 شود.پدر، پسر و روح القدس پرستیده می

  ه:اما نتیج

ند تواند مرکب باشد، زيرا مرکب برای بقای خودش نیازماهلل نمی

 هم نیازمند کسی است که اين اجزا را با هم ترکیباجزايش است و 

  شد.تواند واجب الوجود باگاه نمیکند. نیازمند هیچ

اگر اهلل به صورت جسم درآيد دو صورت دارد: يا اينکه از ازل 

جسم بوده است؛ به اين معنا که از ازل مادّه بود. پیش از اين ثابت 

)حّتی خود کرديم که چنین امری نسبت به اهلل محال است
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مسیحیان هم بدان معتقد نیستند(. يا آنکه جسمیّت اهلل بعداً به 

وجود آمده است يعنی ذات نخست الهی تغییر نموده، حال آنکه 

تغییر ذات اهلل امکان پذير نیست. روشن است که تبديل اين ذات 

به ذات ديگر در مورد اهلل محال است، زيرا ذات اصلی اهلل ازلی 

و ذات دوّم اهلل حادث و نوپديد است و هیچ  است و غیر حادث

 تواند اهلل باشد.حادث و نوپديدی نمی

ن گويند اهلل لباس جسم پوشید و به میاگرا میمسیحیّان تثلیث

آيد که اهلل وقتی به بشريّت آمد. ولی پرسش مهمی پیش می

صورت جسم درآمد و در پیکر مسیح حلول نمود، خود کجا بود. آيا 

ان به قالب جسم حلول کرده يا قسمتی از آن اهلل؟ مسیحیّتمام اهلل 

گويند تمام اهلل در قالب جسم حلول کرده، يعنی مسیح صد در می

پذيرند که قسمتی از اهلل لباس جسم پوشیده صد اهلل بود و نمی

است. اين از دو صورت خارج نیست که در هر دو صورت به اشکال 

 کنیم:صريح عقلی برخورد می

هلل همچنان که لباس جسم پوشیده و به میان بشر آمده، و الف. ا

ذات اهلل نیز باقی است که مستلزم آن است که در يك حال 
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شخصی در دو محل حلول کرده باشد، زيرا حلول تمام يك شیء 

 در دو محل متفاوت محال است.

آيد ذات پوشد و به میان بشر میب. وقتی اهلل لباس جسم می

 اشد وآيد ذات اهلل از اقنوم دوّم تهی بالزم می الهی باقی نیست که

  د.گرداين هم محال است زيرا اهلل )سبحانه و تعالی( نفی می

اهلل نامحدود اليتناهی است و جسم انسانها محدود و دارای 

تر را در خود تر شیء بزرگاندازه است و محال است شیء کوچك

سراسر نقص بوده و جای دهد. بنابراين چنین توصیفی از خالق 

 قابل پذيرش نیست.

مسئله اين نیست که پیروان چنین تفکّراتی به دنبال فهم حق 

یل و اند... توصیفی که انجاند و به اين نتیجه رسیدهو حقیقت بوده

دهد با هیچ منطقی قابل پذيرش تورات کنونی از اهلل ارائه می

و راحت  نیست در واقع پیروان اين افکار به دلیل عدم تحقیق

 هايشان بوده عذاب دادهها و تأيید آنچه مؤيّد لذّت طلبیطلبی

 شوند. می
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 چند شبهه:

يا و آهائی می شوند ستهدين جمع شامل چه امّا ببینیم که ا 

کنیم که تنها میض ينجا فردر است. االنه دعان نای آهمهاب عذ

ل کنند. حاا پیدد عتقاآن ابايد به دم مرو ست م اسالاين حق د

ان سته میتودبه پنج م سالش اپذيرظ لحان را از غیرمسلمانا

 د. تقسیم کر

نمیکنم بیش ن گمادم. مرق تّفااکثريّت قريب به ی اّول: استهد

را ين ها دانسانباشند. ون سته بیردين دم از امرار هزدر يك از 

ر جباانوعی ش ين پذيرامیکنند. ل قبواده خانوی از تقلیدت ربصو

ن و بازکه گونه نهمان نسادك است. کود افری رج از ارادهنی خاروا

نیز را ين دتقلید میکند ا چرن و بیچورا ندگی م زسوآداب و ر

و کی دکوا در چرن و بیچوش ين پذيرد. اپذيرمیگونه همین

ند اتوکه نمیدك کونچو ستوری اجهاتی ضراز نی گرچه انوجو

از عمدتاً د را ندگی خوزکند بلکه بايد  وع صفر شررا از همه چیز 

از برگرفته ی هاوربه بان نساايگر ف دطراز ما زد. ابیاموان يگرد

ين د. است مینگردرمطلقاً ری موعنوان ابهجتماعش اده و اخانو

به دم ينکه مراست. يعنی اطی افرر اين بسیارد دمودر ضعیّت و
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غیر و ست درصد در صد س، مقدّری موعنوان ابهينی ی دهاوربا

ست که اشديد ی حدّد در عتقاو اين شیفتگی و انگرند قابل نقد می

يا و ست بدهند د را از دخون جان ينشادر راه دحاضرند ها انسان

تی ی ذايژگی يك خطاوين ابستانند. بالشك ان را يگرن دجا

رد آن در مودر نی هم اوافرت تحقیقاو ست ن انسااسهمگین مغز 

  belief bias  هين پديداست. به اگرفته م نجاانشناسی روا

 گويند. می

 پاسخ به شبهه: 

 که به سنّ تمییز و تشخیص حق ازاهلل کودکان را تا زمانی -1

 تدهد بنابراين تبعیّباطل نرسیده باشند مورد بازخواست قرار نمی

از والدينشان امری طبیعی است اما بعد از رسیدن به حدّی ها آن

 که توان تحقیق و تشخیص داشته باشند مکلّف هستند. 

ديدگاه متعصّبانه نسبت به هر امری و حتّی دين را اهلل  -2

ز ها اداند و امر به شنیدن همه مسائل و گزينش بهتريننادرست می

 فرمايد: کند و میمیان اين همه می
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ذِيَن يَْستَمِعُونَ الْقَوَْل َفیَتَِّبعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئَِك الَّذِينَ َهدَاهُمُ الَّ

 1اللَّهُ وَأُولَئَِك هُمْ أُولُو اْلأَلْبَابِ

دهند و از نیکوترين و که به همه سخنان گوش فرا میکسانی»

کنند. آنان کسانی هستند که اهلل پیروی میها آن زيباترين

 «. هدايتشان داده و ايشان واقعًا خردمند هستند

اگر صحّت هم داشته باشد ديدگاهی   belief biasديدگاه   -3

عام و فراگیر و مطلق نیست چرا که اشخاص زيادی هستند که 

جدای از تعصّب به تحقیق پرداخته و راهی را که صحیح بوده 

گاه ود نويسنده اين کتاب مثالی نقض از اين ديداند. خانتخاب کرده

و  است چرا که بنابر ادّعای خود بعد از تحقیقات و تفحّصات بسیار

 جدای از هرگونه تعصّب چنین ديدگاهی را برگزيده است........

 شبهه: 

می ر فتال رغیر معقور بسیان تشاداعتقارد اموها در انسان

 کنند.

                                                           
 18سوره الزمر، آيه  .1
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-تقلید میاز روی لیلی تنها دهیچ ن وبدرا ينی دات دعتقااالً: اوّ

در ست. ی احد قواز ينی بیش دات دعتقاابه ن شاورپذيرند. ثانیاً: با

و تشکیك ض معرو در همه نسبی ن نساهای اهیگاکه آرتیصو

را خويش ی هاورباال در سؤو نقد و يد دتری زهجان انسا، اتغییرند

ی هاورهجا تأيید باهمو چیز همهها در ثالثاً: انسانهد. دنمید به خو

، از عقالنیو نقد علمی و قّت ون دجويند. يعنی بدد را میخو

يگر دشند. به تعبیر امیترد خود عتقاای ابری تأيیدی هرچیز

و رابعاً:  قّت عقلی میپذيرند  دهیچ ون بدرا فق اهد نقد مواشو

هد امقابل شودر بدهند ش گون ينشادگر هم به نقد ها اانسان

ه صخرخ در سوارد رکثر موکه در انحویاند. بهومامقشدّت بهمخالف 

ين يك خطائی است. امؤمن د يك فرن يماخ در اسواز رسانتر آ

هر ها از ی انسانهمهد دارد و جووهنی ما ر ذساختادر ست که ا

و هد داش دپان را مسلماناا گر خدل احااند. كمشتردر آن ينی د

ق فرن ست. چوده اکر ظالمانهری کند کازات مثالً مجان را مسیحیّا

-آنست که ن اناآبه محلّ تولد ط مربون يك مسلماو يك مسیحی 

محیط مسیحی در هم ن گر مسلمااست. دو اهر ی رج از ارادهخاهم 

زات مجاو يکی داش ين پاامسیحی میشد. بنابر، متولّد میشد

که د ست گفته شواست. ممکن االنه دغیرعال و غیرمعقوی يگرد
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بپذيرند. را ين صحیح و دتحقیق کنند ن يارد ادومدر بايد ها انسان

غیر عملی شدّت بهلی وست ل اظاهر معقودر ين سخن گرچه ا

در به تحقیق ها ی انسانمکانپذير نیست که همهاعمالً ن ست. چوا

ها انسانکثر اند. دازبرهم بپرو هم  ع و درين متنوّهمه درد اينمو

ر گیر کاچنان در و آن ندرا درآورخويش رج نند مخاامیتوسختی به

کثريّت اين عالوه ابهضافی نمیيابند. اندگی هستند که فرصت و ز

ين ا در دبا عشق به خدو هی اخیرخوص و خلوق و شتیاابا دم مر

د جون وناآتنبیه ای لیلی بردهم زين باامیکنند. بنابراری پايدد خو

 هد.داش دنها پاآبايد به دل عاای بلکه خدارد ند

 :پاسخ به شبهه

کنند و يا پايبند تقلید ها متعّصبانه رفتار میاينکه انسان

گونه خلق اينها آن هستند تأيیدکننده اين مسئله نیست که ذات

شده است و شاهد علمی برای اين ادّعا وجود ندارد. اين خود 

ها و هنجارهای جمعی يا فرهنگی آنان و يا در واقع بی انسان

چون و چرا را فراهم ب و تقلید بیهنجاری است که زمینه اين تعصّ

کند. در مورد جبر جغرافیايی گفته شده و فضايی که شخص در می

آن رشد کرده و بزرگ شده و همین مطلب را عامل خطای ذهنی و 
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داند. اما نويسنده بايد به آمار رشد اسالم می belief biasيا پديده  

گر فضای در کشورهای غیر اسالمی هم نگاهی داشته باشد... ا

آورد و جغرافیايی عامل تعصّب است همسر لوط بايد ايمان می

آورد چرا که اوّلی در فضايی آسیه همسر فرعون نبايد ايمان می

ايمانی و ديگری در فضايی کامالً غیرايمانی قرار داشت..... اگر جبر 

گرفت... جغرافیايی حاکم بر افکار ماست هیچ انقالبی صورت نمی

-جغرافیايی عامل تعصّب است نهضت اسالم شکل نمیاگر جبر 

بود چرا که اوّلین دعوت رسول کس پذيرای آن نمیگرفت و هیچ

وسالم( مخالف با تمام فرهنگ جامعه اطرافش بود.... صالهاهلل)علیه

پرستی در تضاد بود و بنیان افکار دعوت به توحید که با روح بت

اين وجود و در ان محیط اکنده جامعه اطرافش را نشانه رفته بود با 

ها و ضعیفانی از بت پرستی از جمله اولین گروندگان به اسالم برده

ی سال تحت شکنجه و آزار اربابان قدرت قرار هابودند که سال

طلبی و مبارزه اند پس فراتر از جبر جغرافیايی روحیّه حقگرفته

 برای آزادی سبب پذيرش اسالم است. 

 شبهه:  
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 انند تودازپرندکی که به تحقیق میاد افرابعضی م:  ی دوّستهد

هم غیر ن ينازات امجاو ند ارتحقیق ندای هنی کافی برو ذعقلی 

 ست.االنه دعا

 کثريّتاندکی که تحقیق میکنند اد افراين از ا م: سوّی ستهد 

 ست.االنه دغیر عان تشازامجاو سند رمین شادين خودحقّانیّت  به

ك معتقد به ين نساايعنی د دارد جووبلی نی قر رواجبااينجا نیز ا

صورت دش بهين خودر دند است که بتول اين تقريباً محاد

ست اگاهانه دآنی ناخور رواجبااين نوعی ابیطرفانه تحقیق کند. 

ق اتّفاکثر قريب به الیل همین دبهنیست. ا مبرّکس از آن هیچکه 

ين درستی دبهنهايت کنند در تحقیق مین ينشاکه در دنیکسا

و سیر دم را امرچنین اينئی که اين خداسند. بنابررمین شادخو

-بیتحقیق ر نتظان انااز آست نبايد ار داده اقرن ينشار دمقهو

 شته باشد. طرفانه دا

و تحقیق به شك فراز ندکی بعد ر ابسیااد فررم: اچهای ستهد

 ست. انیز ظالمانه ن ينازات اند . طبعاً مجارومی
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تحقیق به حقّانیت از ندکی بعد ر ابسیااد فراپنجم: ی ستهد

زات مجاو هند دين میدتغییر و سند رمی د ين خواز دينی غیر د

 ست.االنه دنیز غیر عان يناا

تحقیق متوجّه از ندکی بعد ر ابسیااد فراششم: ی ستهد

 بايدا من. چرد مثل خواند طلباو فه اخرن يای ادمیشوند که همه

ر بکاد را عقلی خوش تالی همهکه یدفرد. کرزات مجان را يناا

یق مختلف تحقن ياطرفانه در ادصورت بین بهمکااگرفته که تا حدّ 

بايد ا ست چره احمت کشیددر اين راه زهیچ غرضی ون بدو کند 

 د. شوزات مجا

تحقیق به از ندکی پس ر ابسیار بسیااد فرا هفتم:ی ستهد

مخالفت آن با ج لجاد و عناو از روی سند رمیم سالاحقّانیّت مثالً 

لیل دسد که رنمینظر بهما است امیکنند. لجاجت نوعی تقصیر 

ا خداز تر نکه قطعاً نامهرباها انسانباشد. ما  زاتمجاای کافی بر

که از کسینمیکنیم. زات لجاجت مجاخاطر اد را بهفراهستیم 

از طبیعی طور زند بهز میستی به عمد سرباراه درسخن يا ش پذير

نیست. مثالً او ضافی زات اتی بر مجاورضرو بیند مین يازلجاجتش 

ند به زمیز مناسب يا تحصیل سرباردن داروی خواز کی که دکو
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گر البتّه ايم. ارندزدن او را لی ما حقّ کتك ده وعمل کرد خون ياز

ق حقول و ماد و خود عتقاخاطر اای بهستهدهر از نسانی اهر جا 

حقّ ن چود شوزات هد بايد مجاار دقروز تجارد موی را يگرن دنساا

خاطر د بهفرزات نهايت مجاارد. در ندکار م ايننجادر امعقولی 

ن نگازافرو ست اظالمانه ل و غیر معقوری کااش مذهبید عتقاا

وی مساها را ی انسانهمهو ند اهسیدربشر ق که به حقوی بشر

اً قعواقائل نیستد دی عتقاانظر ها از انسانتی بین وتفاو نند دامی

ند. ادهکرح مطرای را النهدعال و معقوه و سنجیدو ست درمطلب 

ن نگازافراز باشد کمتر ن جهادر ئی اگر خدانمیکنم که ن گما

قائل نیست ق فوی ستههادفرقی بین آن سّفانه قرأبفهمد. متی بشر

ظلمی دادن ست که نسبت ويدان داده اجهنّم جای هعدرا وهمه و 

 ست.اند  اوفاحش به خد

 پاسخ به شبهه: 

توان عقلی و ذهنی کافی ندارند به چه معناست.... دارای  -1

اختالالت روانی هستند که در اين صورت در شريعت اسالم 

نیست.....يا اگر به معنای ديگری است نويسنده ها آن تکلیفی بر

 آن را شرح دهد!!!!



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

543 

 

 گويیم آنچه در مورد گروه سوّم عرضباز هم به نويسنده می -2

ی نقض آن ذکر شد.....از هاکرده مطلق و فراگیر نیست و مثال

 طرفی محال است اهلل کسی را که دنبال هدايت است گمراه کند....

 . کنیمايم و بار ديگر آن را تکرار میبارها به اين استناد کرده

 وَالَّذِيَن جَاهَدُوا فِینَا لََنهْدِيَنَّهُمْ ُسبُلَنَا وَإِنَّ اللََّه لَمَعَ 

 1الْمُحْسِنِینَ

د های خواند آنان را به راهکه در راه ما جهاد کردهو کسانی»

 «.گمان اهلل با نیکوکاران استشويم و بیرهنمون می

هدف از جهاد تنها جنگیدن در راه اهلل نیست بلکه هرگونه 

مجاهدت و تالشی در راه دين است و خدواند وعده هدايت داده به 

 کنند...... مجاهدت و تالش میآنان که در راه او 

خدواند کسی را مقهور دين خود نکرده و بلکه حقّ و باطل را 

-معرّفی کرده و به انسان توان گزينش داده است... با توجّه به مثال

تواند هر طور که مايل باشد حتّی هايی که قبالً ذکر شد انسان می
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-خود می طور کهدر محیطی که تماماً مخالف با افکار اوست آن

 خواهد گزينش کند. 

روند در مورد چه چیزی به گروه چهارمی که به شك می -3

 ..!!!! روند؟؟ باطل بودن آيین خود يا حقّانیّت اسالم و يا....شك می

 پاسخ به مورد پنج و شش در مطالب قبل داده شده است. -4

 نويسنده اين تقسیم بندی را از کدام منبع معتبر گرفته است و

س اسا ينکه صرفاً زاده ذهن خود اوست و مبنايی ندارد ... بر اينيا ا

اد توان با توجه به معیارهای خاص ترتیب دهايی که میتعداد گروه

تر از اين را به نسبت دين سنجید بسیار وسیعها آن و رابطه

 پايه و اساس است.بندی بیتقسیم

که در مورد آخر چه دلیل منطقی و عقالنی وجود دارد  -5

شخص بعد از رسیدن به حقّ و حقیقت از پذيرش آن 

داند که کند نمیسربازند.....کودکی که از خوردن دارو خودداری می

کند بلکه اش ضروری است و مادر دلسوز او را رها نمیبرای سالمتی

دهد.... کسی که دست از تحصیل به اجبار و اکراه دارو  را به او می

کنند تا چون خودش نخواسته و ا نمیکشد را والدين رهدست می
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لجاجت کرده به قهقرا برود. چه گناه و خطايی بزرگتر از سرباز زدن 

از آنچه عقل شخص را به آن رهنمون شده و چه دلیلی برای اين 

 لجاجت غیر از شهوت طلبی و لذّت خواهی.... 

يد داند که بابرد میکسی که با تحقیق به حقّانّیت اسالم پی می

 ياد داند که بايد اهلل را به يگانگیهارچوب خاصّی باشد.... میدر چ

.. ند..کند..... دست از زنا بکشد.... شراب نخورد.... حجاب را پیشه ک

 از اختالط و روابط نامشروع با نامحرم پرهیز کند و...

های مسئله فقط لجاجت نیست...مسئله عدم پايبندی به ارزش

های هايی در خواستهدوديّتاخالقی و فکری است که سبب مح

ها معقول شود که قطعاً همه اين خواستهشخصی و نفسانی می

 نیستند....

اگر پاداش و مجازاتی نباشد چه تفاوتی است بین کسی که 

 داری کرده و حدّ و حدودات اهلل را مراعات کرده با کسیخويشتن

 ده وهای دنیوی شده  و به حقوق ديگران تعّرض کرکه غرق در لذّت

 هر آنچه را که نفس فرمان داده عملی کرده است... 

 کجاست عدل اهلل... 
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 را پاداش دادن... و به يك نسبتها آن اين ظلم است يا هر دوی

بهتر است که نويسنده ديدگاه خود را ها آن عمل کردن نسبت به

در طیّ نگارش اين کتاب مشخّص کند... به خالقی ايمان دارد و 

ر طوينخالق او را آفريده و ديگر کاری با او ندارد؟ اگر ااينکه اين 

 برنامگیای کرده و اين نشان از ضعف و بیاست کار عبث و بیهوده

چنین خالقی است.... و يا اينکه معتقد است به اينکه خالقی با 

حکمت و با تدبیر دارد که او را بعد از خلقت به حال خود رها 

ان د به کدام برنامه است.... گاهی بینساخته .. در اين صورت معتق

کند که تفکّرات ناشی از فضای جمعی و جبر جغرافیايی عامل می

گیری درست است و گاهی خود را تعصّب و عدم توان تصمیم

کند که فارغ از تمام تأثیرات فضای جمعی شخص محقّق معّرفی می

 و جبر جغرافیايی به الحاد رسیده است!!!!!!!

 شبهه: 

 :د داردجوء وستثناًا اظاهررد تنها يك مون آقردر 

إِنَّ الَِّذينَ تََوفَّاهُمُ اْلمَلَائِکَةُ َظالِمِی أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُْنتُمْ قَالُوا 

کُنَّا مُسْتَضْعَِفینَ فِی اْلأَرْضِ قَاُلوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَِّه وَاسِعَةً َفتُهَاجِرُوا 
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إِلَّا الُْمسْتَضْعَفِیَن ( 97) مَأْوَاهُمْ َجهَنَّمُ َوسَاءَتْ مَصِیرًافِیهَا فَأُوَلئَِك 

 مِنَ الرِّجَاِل وَالنِّسَاءِ وَالْوِْلدَاِن لَا يَسْتَطِیعُوَن حِیلَةً وَلَا َيهْتَدُوَن سَِبیلًا

 عَفُوًّا اللَّهُ َوکَانَ ٰ   عَنْهُمْ يَعْفُوَ أَنْ اللَّهُ  عَسَى ئِكَٰ  فَأُولَ (98)

 .(99)1غَفُورًا

ن را جانشان فرشتگاوقتی ند راکه بر خويشتن ستمکا»کسانى

از مین در زهند ما ديد پاسخ دمىبول چهحادر مىگويند گیرند می

در آن تا د سیع نبوا ومین خدزيم مىگويند مگر دبون مستضعفا

نجامى ابد سرو ست ن دوزخ اجايگاهشان ناآکنید. پس ت مهاجر

ره ستى که چاودفرن کادکون و نادان و زمرآن ( »مگر 97ست«)ا

از  امید که خداست ن  اناآ( »پس 98هى نیابند« )و رانند اجويى نتو

 ( 99ست«.) ه اندزمرو  آخطابخش اره هموا که خدرد گذن دريشاا

قل به احدّا که خدد نگیزابر میرا مید اين ا 98-99ات يآ

تفاسیر معتبر در لی چنانچه وحم کند اند ران و ضعیفکسانیکه ناتو

ن شأدی متعدّت يارواست ه امدآکبیر(  -ر منثودر-ی )مثلطبر

ند. دنکرت نند که هجردامکّه مین بعضی مسلمانات را ياول آنز

اب نیز عذرا ند دنکرت حتّی مستضعفانی که مهاجرا يعنی خد
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را شتند امکّه نداری از فرراه که هیچ هايیآنشايد دهد و می

از غیر د. تحقیق نمیشون در ناايه شامل ناتوآين ، ايناببخشد. بنابر

-دم بهمراب عذدن انه بويگر بر ظالمی دلیل قوديك ق، الئل فود

ن و محقّقادم کرره شاامقدّمه در که طور نهمااست: اينين خاطر د

ن مازنند که  تا داباشند میه فهمیدرا نانی که فلسفه دافلسفه

سد به يکی رچه ارد ندد جوا وخدد جووبر ی لیل معتبردحاضر هیچ

لیل دکه هیچدانند ن میياطرف ادن بیهمچنین محقّقادن او. بو

و لیل دبالعکس صدها ارد و ندد جوو ينیدبر صحّت هیچی تبرمع

و ست ه ائه شدب اراين کتادر االئلیکه دمثل د دارد جووشاهد 

ن نساس اسااين اند. بر ارلهی ندامنشأ ن ياادهد که دمین نشا

-در اينشته باشد. د داعتقان ايايك از ادهیچمند نبايد به دخر

هم ن ينیشاد دعتقام اعديا د عتقاای ابرها اب انسانعذصورت 

ارد ندد جوولیلی دقتی وظالمانه. شّدت بههم و ست انه دانابخر

باشد قطعاً ن ين جهادر ائی اگر خدو اشت د داعتقار انتظاان اتونمی

 می فهمد. ده را لیل سادين ا

 پاسخ به شبهه: 
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اين آيه بیانگر لزوم خارج شدن از جايی است که اجازه به جا 

 ودهد اهلل تعالی و طاعات و عبادات را به آنان نمیآوردن شريعت 

که که توانايی هجرت ندارند معذور هستند... اما کسانیکسانی

اند از جهت عدم اند از چه جهت مستضعف بودههجرت نکرده

ده توانايی به جا آوردن دستورات الهی که در اين صورت باور و عقی

 فظ آن امر به هجرت شدهبر مال و ثروت برتری داده شده و برای ح

 است. 

نويسنده اشاره دارد به آرای فیلسوفان در مورد اثبات وجود 

 خالق و عدم تأيید اين مسئله توسّط آنان ..

 در اين مورد ذکر دو نکته الزم است: 

 اوّل اينکه چرا نويسنده به بیان شواهد علمی و نظم موجود در

تدر نیّت وجود خالقی مقپردازد که هر کدام دلیلی بر حقّاجهان نمی

 و حکیم است... 

 درکه اينست يا امنظّم ای هپديد، عالم طبیعتی اول: مقدّمه

 د دارد.جوومنظّم های پديدهعالم اين 
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یم ـناظمی حکاز هت عقلی ابدس سااهر نظمی بری دوم: مقدّمه

گاهی خويش و آعلم از روی ست که ه ادـی شـناشر عوـا شـبو 

 لصوای وبرو ی ـيش خاصّو آرابا هماهنگی را  منظّمه پديدای جزا

ر ثابر ، ين عالم طبیعتاست. بنابرده اهم نهار مشخّص کناف به هد

 ست.ه امدآپديد ری تدبیر ناظم با شعوح و رـط

 نظم:تعریف  

مقابل و در ست اشن ی آن روست که معناامفاهیمی از نظم  

ای از جموعهم، منظّمهای هپديدار دارد. شفتگی قرج و آمرج و هر

را مشخّصی ف هدع، وـمجمدر ه ـهم مرتبط هستند کبهای جزا

؛ ستآن ايق دصاـئه مارايگر تعريف نظم راه دتعقیب میکنند. 

 شود:شن میرونظم ی معنا، يمربرشمارا يق نظم دگر مصاايعنی 

ن اـچند وـج، وینـمی زهکردر ندگی اوم زتدو تحقّق ای بر

ت و که با توجّه به خصوصیّاست وری ارـضدی دّـيط متعارـش

ر حسب ـا بـنهآاقی ـتّفو تجمّع اتحقّق د، خوصّ خاهایگیيژو

يطی ارـگر چنین شآری! اباشد. ياضی غیرممکن میت رمحاسبا

ری در عوـباشه يتکنندابايد بپذيريم که هداً رـقهد دارد، وـجو

د آورده جووهـبرا يطی ارـین شـه چنـت کـسده ارـت پـپش
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ه ـتی بـهسن اـبر عظمت جهابردر مین زحجم و  گیرست. بزا

و م   ـعلر اـعتبابه ل ين حاامّا با ابیش نیست. ای ازه ذرهدـنا

ع و ضا، اومینا  زرـيزت. ـنیاسدرين ـتبهمـم، ینـم، زاـش  مـندا

ايی ـگفتیهـچنین ش، نش ماو داکه علم آوری دارد يط شگفتاشر

 سراغ ندارد.يگر ات دکررا در

گر ايعنی د، بوه  ماه کرازه ندامین به ه زگر کرل امثاان عنوبه

آن، به ذجاوی نیرد، قطر فعلی  بورم بر يك چهااین  برـمزر ـقط

کمی دلیل بهچنین حالتی شد و در  میی ـش فعلـم  کشـيك شش

ی اـجد وـطح خـسا ر ا در وـهآب و ه ـکد وـنبدر به قاذجاوی نیر

ك و دـنابه خاطر حجم ه ماه رکدر که گونه نهماه دارد نگاو هد د

، مینزگر حجم آب. انه و ست ه اشده يدا ده  نه هوـبذجاوی رـنی

ال در دـعتد ااـيجال ـکه تنها عامآب را نست اتونمید، کمتر  بو

ت ـينجاسه دارد. ااـنگد وـسطح خروی ست امختلف ی هافصل

دل در تعاد يجاای اکافی برد آب جوان ومندـنشاز دای ـه يکـک

در ین ـهمچنازن نامیده است. وـترگ زـبخ رـچرا ین ـمز سطح

نیروی جاذبه، اتمسفر زمین در ا ـيزمین م ـاهش حجـکرت وـص

جه ده درلعاق افوبه کاهش يا افزايشنـيو اد ـمیشه کندافضا پر
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آن  بر حجم فعلی ابردو ین ـمزم ـر حجـگامنجر میگشت. ارت حر

د ـين میشانتیجه و ت یگشـبر مابردو نیز آن به ذجاوی نیرد، بو

ار مین قرزسطح از پانصد مايل ع تفاارتا ن کنواکه ا تمسفر هواه ـک

دد و يك گردنزر مین بسیازبه سطح د و شوه به پايین کشیددارد، 

يش افزاپوند  15-30ع ـنچ مربـيار  ـر هـبا وـهر  اـفشن، سابدين

ه ـبذجاوی رـنید،  وـبرگ زـید بـشرخوازه ندامین به زگر ايابد. 

پانصد ا از تمسفر هواضخامت و شد بر میابره پنجاو د ـيکصآن 

بر هر ا هور نتیجه فشاو  در ت ـیيافـمايل کاهش مر مايل به چها

ـئو نشده، اـلعق اوـفر اـين فشاثر و در اينچ مربّع يك تن میشد ا

  شد.رممکن میغیه نددات زشد موجوو رنما و 

اه ديدگاه فلسفه به اين مسئله نگنکته دوّم اينکه حتّی اگر از 

 شود: کنیم باز هم امکان وجود خالقی آگاه و با تدبیر رد نمی

  ت:برهان عل

 پیش از بیان برهان علیّت بايد دو تعريف را عرض کنیم:
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ای است که به دلیل فقر، نیازمند غیر است. معلول: پديده

از معلول چیزی است که از خودش هستی ندارد و هستی خود را 

 گیرد.ديگری می

اش، منجر به علّت: چیزی است که متناسب با ويژگی وجودی

« بخشهستی»توانیم شود. علّت را میی ديگر میتحقّق يك پديده

ت، بنامیم. در ضمن بايد دقّت شود که علّت مورد نظر در برهان علیّ

است. الزم « هستی بخش»معنای نیست بلکه به« دلیل»به معنای 

 .تواند معلول باشدت که علّت، خودش هم میبه ذکر اس

 .اصل علیّت: معلول برای بودنش محتاج يك علّت است

در واقع اين بدان معناست که هر مخلوقی برای موجود بودنش 

گیرد و ای است که وجودش را از آن مینیازمند صانع و سازنده

 سهيابد. پس در اينجا ما هیچ چیز بدون سازنده و عّلت معنا نمی

  م:توانیم متصوّر شويصورت و سه بخش را می

 تسلسل -1

کنیم، برای آنان که به هفت آسمان اعتقاد دارند و اهل فرض می

دين هستند چنین بگويیم که مثالً آسمان اوّلی را کسی که روی 
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آن قرار دارد به وجود آورده است و او را نیز شخصی ديگر به وجود 

که معتقد به هفت آسمان رای آنانآخر. امّا بآورده است و الی

ی عنصر ديگر به وجود وسیلهنیستند بگوئیم که مثالً اين عنصر به

-ی عنصر ديگر پديد آمده است و الیآمده است و آن نیز به وسیله

آخر. خوب فرض کنیم اکنون صد عنصر وجود داشته باشد. فرض 

مثاًل کنیم اين صد عنصر )يکديگر را به وجود آورده باشند( می

هیدروژن، اکسیژن را به وجود آورده باشد و کربن، هیدروژن را به 

بايست به يك باشد و ... . بدين صورت ما باآلخره میوجود آورده

بايست به صدمین نهايتی برسیم چون اين عالم محدود است. می

مین عنصر را به وجود آورده است برسیم. پس -99عنصر که او 

شود( که خود صدمین عنصر را چه می)اکنون اين سوال مطرح 

 کسی به وجود آورده است.

شود  و گونه )استدالل( قائل باشیم، تسلسل ايجاد میاگر بدين

شود( که رسیم و )همیشه اين سوال مطرح میبست میبه اين بن

خود آخرين )خالق( را چه کسی به وجود آورده است. در اينجا 

ه به صورت و بخش دوّم قائل ماند. مگر آن کجوابی برايمان نمی

 باشیم که:
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 دور -2

بگويیم اين را نیز اوّلین )عنصر( پديد آورده است. يعنی آن 

ا مآخری را اوّلین )عنصر( به وجود آورده است. در اينجا اين فرض 

چیزی در يك زمان هم »کند که اين تناقض محال که اقتضا می

 س از آن که نود وبرايش ايجاد شود. )زيرا( پ« باشد و هم نباشد

هشت دانه ديگر به وجود آمدند، آن )عنصر( اوّلی بايد وجود 

نداشته باشد. يعنی در اثر اوّلین )عنصر(، نود و هشت )عنصر( 

ديگر )پشت سر هم( و به صورت خلِق يکديگر به وجود آيند، تا 

بايست اين آخرين )عنصر( به وجود آيد. پس برای خلق آخری می

که اين آخری ه باشد. از طرف ديگر در زمانیخودش حضور نداشت

جود داشته باشد تا آن را خلق بايست )اوّلی( وشود میخلق می

شود که در نبودش چیزی را خلق کند، پس کند. چون نمی

کردن چیزی خودش وجود داشته باشد. به بايست برای خلقمی

عبارت ديگر يعنی چیزی که امروز خلق شده است برای مثال 

داشت. که چیزی بدين ايست صد ساعت قبل هم وجود میبمی

خواهد که ديگر آن صورت ديگر بسیار روشن و معلوم است و نمی

 را رد کنیم.
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 دلیل امکان -3

درست است؛ چون که اين موجودات باآلخره « تسلسل»پس نه  

شوند و اگر چون حّد و مرزی مشخّص نیز وجود دارد منتهی می

میلیارد عنصر هم وجود داشته باشد باآلخره فرض کنیم دو يا سه 

درست است که بگوئیم بدين صورت « دور»پايانی دارد و نه 

گر گرديم. مثالً ارويم تا آخر و در آخر هم دوباره به اوّل باز میمی

 اين برهان را در انسان فرض کنیم؛ مرا پدرم خلق کرد و پدرم را

ام. دم را من خلق کردهرسد به آدم و آپدرش خلق کرد و ... تا می

  ت.هم درست نیس« دور»چنین چیزی نیز امکان پذير نیست پس 

پس هرچند هم سمج باشیم و بگوئیم اين را آن آفريد و آن را 

ای نداريم غیر از آن که به نهايتی برسیم که آن ديگری و ...، چاره

نهايت را نیز کسی خلق کرده باشد که خودش هم ممکن نباشد. 

يعنی  د.آيها به میان میممکن باشد دوباره همین بحثچون اگر 

چون اينان به نسبت وجود و بايست او موجودی باشد که هممی

شود که ممتنع بوده و وجود نداشته طرف نباشد. فعالً نمیعدم بی

تواند چیز ديگری باشد، زيرا وجود دارد؛ چون اگر نباشد چگونه می

نیست که وجود و عدم « ممکن» بودنش از اين قسمِ  را خلق کند؟
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گونه که گفتیم، )اين استدالل( برايش مساوی باشد چون همان

بايست چیزی باشد که ذاتش با وجود دارای اشکال است. می

متالزم باشد. امکان ندارد ذاتی بدون وجود برای او تصوّرکرد. به 

« ممکن»خاطر آن که پیشتر نیز گفتیم؛ چون اگر )اين طور نباشد( 

شود و آن مشکالت )که پیشتر اشاره کرديم( برايش ايجاد می

 د.شومی

 کند که قائل باشیم به اين کهکه ما را مجبور میپس يعنی اين

کس نیز هرگز وجود کسی وجود دارد که مبدأ اين عالم است و آن

پذير وجود برای او امکانتصّور ذات بی« از ذاتش جدا نیست.

 کند به اين که قائل باشیم بهدار مینیست. اين است که ما را وا

بايست وجود داشته باشد. به اين که وجودش میوجود اهلل. کسی

 گويند.می «دلیل امکان»استدالل، 

طور که ادّله برای اثبات وجود خالقی حکیم فراون است همان

حث در زمینه حقّانیّت اسالم نیز داليل متعّددی وجود دارد و در ب

 ه به بخشی از آن پرداختیم. عذاب به سبب عقید
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 ست.اظلم دان معبوی همهن ندزاسوشبهه: 

دان بر معبووه ست که عاله امدآن آقردی از متعدّت يادر آ

، گرفتند  مثل عیسیمیخدا شريك ن مشرکاکه نیکسان)مشرکا

ار رپرستش قرد ند که موالیائیو اوئمه و ابتها ، شیدرخون،  گارستا

ضح واين ظلمی اشوند که میه ندزاسوتش جهنّم در آگرفته( نیز 

 بايدا ند چراهندانخود به پرستش خودم را نی که مرداست. معبوا

 ؟ندزبسو

مِنْ ( 22) احْشُرُوا الَّذِينَ َظلَمُوا وَأَزْوَاَجهُمْ وَمَا کَانُوا يَعْبُدُونَ

 (23)1دُونِ اللَّهِ فَاْهدُوهُمْ إِلَى ِصرَاطِ الْجَحِیمِ

ا دخاز نچه غیر ن و آيفانشارد همند با ادهستمکرکه را کسانى »

ن شاىهبررجهنّم  ىسوبهو ( »22يد«)د آورگر، نداهپرستیدمى

 (23کنید«)

إِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ َجهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا 

َوُکلٌّ فِیهَا لَوْ کَانَ َهؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا ( 98)وَارِدُونَ

 (99)1خَالِدُونَ

                                                           
 23و 22سوره الصافات، آيات  .1
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خید م دوزپرستید هیزمىا خداز نچه غیر و آشما در حقیقت »

 قعى(وايانى) اينها خداگر ا( » 98هید شد« )اخوآن وارد  درشما 

در آن نکه همگی ل آحاو نمىشدند وارد )جهنّم( در آن ند دبو

 (. 99نند« )وداجا

کلّی میگويد همگی طورو بهبا قطعیّت آن يد که قردکره مشاهد

ی خطادو قل اند! حدّزنه میسووداجاطوربهجهنّم دان در معبو

 د دارد. جوت وياآين در اضح وا

و شید رخوه و مثل مادان معبوری از بسیان ندزاالً: سواوّ

جانی هستند دات بیموجون ينان اچوارد. بتها معنی ندن و گارستا

عاقلی مثل د هم توسّط فرن ندنشازاحس نمیکنند. سودردی که 

 ست.ابیمعنی  ا خد

ار پرستش قررد سته مواناخوطور دان بهثانیاً: بیشتر معبو 

ن. فرشتگاو عیسی ها و و بتشید رخوه و ند مثل مااگرفته

ند ظلم اهندانخود به پرستش خورا که کسی دان ين معبون اندزاسو

 ست. ا

                                                                                                               
 99و  98سوره انبیاء، آيات  .1
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 پاسخ به شبهه: 

ين ااند از ای گرفتهبه اهللها آن ها و معبودانی کهسوزاندن بت

جهت است که ضعف و زبونی اين معبودان نشان داده شود و 

قد بدانند آنچه را که عمری به عبادت گرفته بودند فاها آن پیروان

 ایهاست که شايسته اهللهرگونه قدرت بوده و خالقی بزرگتر از اين

وی رباطل بود اما اين افراد از حق روی گرداندند و به تبعیّت از می

 شود. آوردند و سوزاندن سنگ و چوب ظلم محسوب نمی

 

اند کس ديگر مادامی که امر به عبادت خود نکردهعیسی و هیچ

-شوند و اعتقاد به مجازات عیسی تفکّری پوچ و بیعذاب داده نمی

 اساس است که هیچ مطلب مستندی در مورد آن وجود ندارد.  

 فرمايد: اهلل می

اللَُّه يَا عِیسَى ابَْن مَرْيََم أَأَنْتَ قُْلتَ لِلنَّاِس اتَِّخذُونِی وَإِذْ قَاَل 

وَأُمِّیَ إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ ُسبْحَانَكَ مَا يَکُونُ لِی أَْن أَقُولَ مَا 
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لَمُ لَیْسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ کُنْتُ قُلْتُُه َفقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا أَعْ

 1مَا فِی نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ اْلغُیُوبِ

م گويد: ای عیسی پسر مريگاه که اهلل میو خاطر نشان ساز آن»

يگر ای دای که جز اهلل من و مادرم را هم دو اهللآيا تو به مردم گفته

ه دانم کبدانید و پرستش کنید؟ عیسی گويد: تو را منزّه از آن می

و انباز باشی مرا نسزد که چیزی بگويم و حق من  دارای شريك

بر  گمان تو از آن آگاهی..تو عالوهنیست. اگر آن را گفته باشم بی

ن ظاهر گفتار من از راز درون من هم باخبری ولی من از آنچه بر م

ها خبر هستم زيرا تو داننده رازها و نهانیداری بیپنهان می

 «هستی

 فرمايد: و در ادامه می

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَْومُ يَنَْفعُ الصَّاِدقِینَ صِدُْقهُمْ لَهُمْ َجنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ 

تَحْتِهَا الْأَنْهَاُر خَالِدِيَن فِیهَا أَبَدًا َرضِیَ اللَُّه عَنْهُْم وَرَضُوا َعنْهُ ذَلَِك 

 2الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

                                                           
 116سوره المائده، آيه  .1

 119سوره المائده، آيه  .2
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ردار و فرمايد: امروز روزی است که تنها درستی کاهلل می»

-بخشد. برای آنان باغها سود میدرستی گفتار راستگويان بدان

هايی در بهشت است که در زير درختان آن جويبارها روان است. 

ود از آنان خشنها آن اند. اهلل به سبب اعمالايشان در آن جاودانه

ی است و ايشان هم به سبب به سبب اجر و پاداش فراوان و بی پايان

 کنند از اهلل خشنود هستند. اين است پیروزی بزرگکه دريافت می

 «و نعمت سترگ.

 ن نی مسلماناز روانلین کال اوقبو، توجیه ظلمشبهه: 

طور د. بهشومیه لی نامیدر اوّنی مسلمین بدروان زلین کااوّ

به ش هلل بن جحاگی عبددبسرکررا خالصه: محمّد هشت نفر 

حاصل ع طّالا قريشی مدهاوآفت از رتا د نخله فرستای منطقه

د ن رناآيك دنزاز قريش از نی رواکنند. کاه گارا آمحمّد و کنند 

و د کشتنن را نیارواکااز يکی و ند دحمله کرروان به کان ناآمیشد. 

به مدينه و يدند زدبدروان کاال موو اسیر گرفتند را اتن دو 

قع شد که جنگ واجب ( ام)رحره مادر نی روان زين کااگشتند. زبا

 ست.ام احرم سالدر اهم اب و عرااهها هم بین ين مدر ا
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شماتت و مورد میشد ب گی محسوربزم جرکار اينين ابنابر

به ا بتددر امحمّد ن قرار گرفت. توسّط غیر مسلمانان مسلمانا

لی وجنگ کنید ام حره مادر شد که من نگفتم که ض معترن يشاا

 د.کرزل نارا يه آين اتی ی آهادر روز

نِ الشَّهِْر الْحَرَاِم قِتَالٍ فِیهِ قُلْ ِقتَالٌ ِفیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ يَسْأَلُونَكَ عَ

عَنْ سَِبیِل اللَِّه وَکُفٌْر بِهِ وَاْلمَْسجِدِ الْحَرَاِم وَإِخْرَاجُ أَْهلِهِ مِنُْه أَکْبَُر عِنَْد 

حَتَّى يَرُدُّوکُمْ عَْن  اللَّهِ وَالِْفتْنَةُ َأکْبَرُ ِمنَ الَْقتْلِ وََلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَکُمْ

دِينِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ َيْرتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِينِهِ فَیَمُْت َوهُوَ کَافِرٌ 

فَأُولَئَِك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 

 1فِیهَا خَالِدُونَ

و ست مى پرسند بگام احررزار در آن که کا ماهىره بادر تو از »

به ن يدورزکفر ا و خداز راه شتن ز دابارگ و گناهى بزرزار در آن کا

د زننجا آن از آهل ن اندون رابیرام و لحرامسجداز شتن ز دابااو و 

 ست«.اگتر ربزر کشتااز فتنه و گتر رگناهى بزاخد

                                                           
 217سوره البقره، آيه  .1
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ال دزدی موايك پنجم و شدند د شان مسلمانا، يهآين ل انبادبه 

د. تقسیم کرن ناروان زبین کارا بقیّه و شت دابرد خوای محمّد بررا 

ای آزاد يا کاال که برل با گرفتن فديه) پوو شت دانیز نگه ان را سیرا

قّت ديه و آقعه واين د. به اکرن را آزاد ناآند( دازسیر می  پردن اکر

ون بد، لیل میجنگندون دبدام حره مادر محمّد ران کنید! مأمو

ند. دزدمیروان را کاوسیر میگیرند ادی را افر، امیکشندآدم لیل د

از هم دش محمّد خوو شد ل مقبوو توجیه ق فوی يهآينها با ی اهمه

ن از مسلمانااج خرواين بهانه که کفر قريش ابا د. بره بهردزدی ين ا

کنید وت ست. شما قضان امسلمانای هارکاازگتر ربزه نظر گنا

که فرض بهثانیاً ؟  محمّدب صحای اهاريا کاد بوقريش بدتر ی هارکا

ثالثاً د؟ جنايت کر، مقابل جنايتدر يا بايد د آقريش بدتر بور کا

و ست ام احرام، حره مادر ست که جنگ ايه پذيرفته آين احتّی 

ست چه بايد درنار ينکاامقابل در ست. ده است بودرنان مسلمانار کا

ان را آزاد سیرد، اخت کرداپر ه راکشته شدد فری بايد خونبهاد. کر

د يا محمّد چنین کرآند. دابرگرن به صاحبانشاال دزدی را مود و اکر

روان يعنی عمل محمّد تأيید کا؟ شدت ين جنايااشريك د يا خو

در يگر محمد صد عبارت داست. بهق رد آنفوی يهو آست انی ز

ن رواين کاانید که است بداجالب د. عمل کرق فوی يهآصد بر ضدّ 
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نی روان زپس کااز آن بنحويکه د تیز کررا طمع محمد ان ند، دنیز

د محمّد و  ياال زمواعظم ابخش و محمّد شد ل معموی يهو  روجز

ی هارين کای امحمّد همهداد. تشکیل میال دزدی مومسلمانان را ا

ی دزدان و ستهدسرا يعنی خدداد. نسبت ا به خدرا شت ز

ست دکه است از آنتر نسبحاو گتر ربزا ست. خیر  خدن امکشاآد

و گرا را در خدوی برآست که اين محمّد ابیااليد. ها یگدلوآين ابه 

 ار داده است.شتش قرل زعماا

 پاسخ به شبهه:  

های حرام را تحريم کرده است همان کسی که جنگیدن در ماه

دهد چرا که حکم در اين مرحله بنا به ضرورت جواز آن را می

تنها از آن اهلل است و اين ممانعت نه نشأت  گذاریتشريع و قانون

گرفته از آداب و رسوم مشرکین بلکه مربوط به دوران قبل از آن و 

ابراهیم حنیف است. جنگ با چه کسانی صورت گرفته است؟؟ با 

کسانی که در مکّه مسلمانان را مورد آزار و اذيّت و شکنجه قرار 

ترين شکل ه وحشیانهاند و بسیاری از آنان را تحت شکنجه بداده

ها همان کسانی بودند که مسلمانان را اند. اينممکن به قتل رسانده

مجبور به هجرت به مدينه کردند و اموال آنان را به غارت بردند... 
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حال شما قضاوت کنید کار قريش ظلم بوده است  و يا کاری که 

حله وسالم( آن را انجام داده و در مرصالهاصحاب رسول اهلل)علیه

را از ها آن اند... بنا به عادت همیشگی پیامبراوّل از آن نهی شده

کند که ها برحذر داشت اما اهلل بیان میجنگیدن در اين ماه

ها بزرگتر است. بازداشتن از شريعت اهلل و کفر به او از همه اين

های اندوزی و قدرت طلبی نبوده چرا که راهپیامبر دنبال ثروت

ها آن تیابی به اين امور وجود داشت اما پیامبر همهزيادی برای دس

را رها کرد و با دعوت به توحید تمام قبايل عرب را برعلیه خود 

شوراند. در ادامه به تفصیل در اين مورد و وقايع قبل از آن سخن 

 گويیم:می

بعد از استقرار مسلمانان در مدينه قريش همچنان سعی در 

داشت و از جمله ها آن مقابله با وها آن نابودی حکومت نوپای

 به سران اوس وها آن اقداماتی که در اين زمینه صورت گرفت نامه

 خزرج بود:

مدينه در مانی که رج، زخزن اوس و پرستاسرقريش به ان کافر

د را ين مرانامه نوشتند که شما ر، بدی وهغزع قواز وقبل د و بو

و او بجنگید او يا بايد با ا سوگند به خدو يد اه دادهپنام( کرا)پیامبر 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

567 

 

م شما هجوی به سوو نیری همهينکه ما با ايا و کنید ون بیررا 

و بگیريم  رت ساابه ن را نانتاو يا زتا با شما بجنگیم آورد هیم اخو

م وارد کرانها نیز پذيرفتند که با پیامبر آهیم. ار دقرح مباد خوای بر

هانش اهمرو بی ابن امطّلع شد. با ا اجرما از خدل سوجنگ شوند. ر

نند اتونمین ناآند ادهتهديد کررا قريش شما د: فرمود و کرار يدد

-مین تادبلکه شما خو؛ نمايندر مصیبت گرفتاو به بال را شما 

توطئه د علیه خوو مصیبت نمايید و بال ر گرفتاد را هید خواخو

نها آقتی ونگید. بجن نتاادرابران و ندزهید با فراخوکنید! شما می

  ند.کند شداپر، شنیدندم کراپیامبر ن ين سخناا

 نمشرکاادی از تعدی و بن جابر فهرز کردر ادامه اين اقدامات 

ن ياپارچهاان و شتراز برخی و  و ند دکررت غارا مدينه های هگااچر

ن نادن آکراریمتوو تعقیب د صدم درکراپیامبر دند. بررت به غارا 

دی واين اگويد میان سفوآن سید که به ريی وادبه ينکه اتا ، مدآبر

به م کراپیامبر و نیافت را بن جابر ز کراما شت. ار داقرر ناحیه بددر 

 گشت. زمدينه با

نفر را به همراهی  12در ماه رجب سال دوّم هجرت پیامبر 

ای بین طائف و مکّه فرستاد تا عبداهلل بن جحش اسدی به منطقه
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گذشت تی قريش که از آن منطقه میدر مورد کاروان تجار

اطّالعاتی کسب کنند. اين افراد در آخرين روز ماه رجب با کاروان 

مذکور روبه رو شدند و با هم  در مورد جنگ يا عدم جنگ به 

مشورت پرداختند و سرانجام تصیم بر جنگ گرفتند. دو نفر را 

ين عمل اسیر کرده و اموال کاروان را به مدينه بردند. پیامبر از ا

ما امرتکم بقتال فی الشهر »اظهار نارضايتی کرده و فرمود: 

 «.الحرام

 «شما را به جنگیدن در ماه حرام امر نکرده بودم.» 

کیم تح، در ينابنابربه دنبال اين نارضايتی آيه مذکور نازل شد. 

 بهی يگردشکل م کرافعالیّت پیامبر ، لت نوپاه دوتثبیت جايگاو 

ی هاستهدن دبه فرستان يشاافعالیّت ، پساز آن گرفت. د خو

قبل از آنکه مورد جنگها در فتن ون ربیرای گی بردماو آنظامی 

عه و البته ديه مقتولین در اين واقيد دمتمرکز گرحمله واقع شوند 

 پرداخته شد. ها آن به وارثان
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 ت  نااحیور به کشتاا تمایل شدید خدشبهه: 

 (2)1َفصَلِّ لِرَبَِّك وَانْحَرْ( 1)إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْکَوْثَرَ

 ار وگزز نمارت گاوردپراى ( »پس بر1يم« )داد»ما تو به کوثر 

 ( 2قربانى  کن«)

ه شدد نیکی يار کاعنوان ت بهنااکشتن حیوق از فوی يهدرآ 

سم ابعضی مردر ست. همچنین ن داده افرماآن به ا ست که خدا

در ست. مثالً ت اجباواو جزت نااکشتن حیو، مثل حجم سالامذهبی 

سم حج امردر گوسفند ن میلیو2ود حاضر هر ساله حدل حا

نیم داما می، نشداينکه با پیشرفت اشوند. با توجه به میه سربريد

و میکشند و درد ند دارعاطفه س و حسااما ن همچوت نااکه حیو

کشی ان به حیوار صراين اند دارما تفکّر از تر سطحی پائیندر حتّی 

به رات تواز کشی انين حیواسد که رمینظر بهنیست. ل وقابل قب

ت و نااحیور کشتاشدّت از رات بهتوای ست. خدايافته آن راه قر

گر . ادورزکید میأتآن بر د و میبرت لذّن نان آندزاسودن و کربکبا

ف به مصرا فت که خدرمیر نتظاد اند بواوخدف طراز هب اين مذا
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به ها را و انسان دکید میکرأگوشت توری ضرو ناچیز 

 د.ئی گیاهی ترغیب میکراغذاد گوشت با مودن جايگزينکر

 پاسخ به شبهه: 

وقت به عضويّت در اين انديشه هستم که نويسنده از چه

-سازمان حفاظت از حیوانات درآمده و دردهای آنان را متوجّه می

های وقت نقش دکتران تغذيه را گرفته و توصیهشود و از چه

 فرمايند.... پزشکی می

چنان است که پذيرای هر دشمنی اينان با حقّ و حقیقت آن

 نقشی خواهند بود. امّا در مورد ذبح و قربانی کردن حیوانات: 

شوند به چه گوسفندانی که در مکّه و در حج سربريده می

ین گیرند؟؟ غیر از اين است که در بمنظوری مورد استفاده قرار می

رسد که شايد هايی مین تقسیم شده و به دست خانوادهنیازمندا

ه ز جملتوانند ااند... و اين افراد میحتّی طعم گوشت را از ياد برده

 کسانی هم باشند که به اسالم معتقد نیستند. 
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بايد خدمت نويسنده عارض شويم که در شريعت اسالم همان 

-ه فکر هماندازه که شخص به فکر رفاه و آسايش خود است بايد ب

 فرمايد: نوعانش نیز بوده و در حديثی می

 1«ما زال جبرئیل يوصنی بالجار حتی ظننت انه سیورثه»

کرد تا جبرئیل پیوسته من را در مورد همسايگان سفارش می»

 «.بردمی جايی که گمان کردم همسايه از همسايه ارث

 ست.انیك ظلم  ل  عمااحبط شبهه: 

شتن داثرل و اقبوط ست که شرا بدين معنیآن قردر حبط عمل 

ين است. بنابردن ابون مسلماد، سرنوشت فردر عمل نیکو 

 لعماای ابرن و نشادبون غیر مسلماای برکه لیحان درغیرمسلمانا

د نابوارزش و همه بی ن خوبشال عما، امیشوندزات مجان بدشا

ت ياه و در آشدح حبط عمل مطرآن قری يهآ 16د. در میشو

 قّت کنید: دست. ه اکر شدآن ذ منیز مفهوی يگرد

أُولَئِكَ الَّذِيَن کَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَْت أَعْمَالُُهمْ فَلَا 

 1نُقِیمُ لَهُمْ يَوَْم الْقِیَامَةِ وَزْنًا
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ى او ) لقاآن( و قرن ) شارگاوردپرت ياآند که اکسانىن ناآ»

 ويد دگره حبط( تبان ) الشاعمانتیجه در ند دکرر نکارا اقیامت( 

 « د.هیم نهااشى نخوارزنها اى آقیامت برروز 

 وآن يمانی به قرابیخاطر بهکه ده کرح مطرح ضووق بهفوی يهآ 

شی ارزقیامت هیچ رود و در بین مین از غیرمسلمانال عمااقیامت 

 ارد. ند

الْآخَِرةِ مِنَ  وَمَنْ يَکْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عََملُهُ وَهُوَ فِی

 2الْخَاسِرِينَ

ه و شده قطعاً عملش تبارزد کفر بوم( سالن)ايمااهرکس به و »

 ست.« ران ايانکات از زخردر آ

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى يَرُدُّوکُْم عَْن دِينِکُمْ إِِن اْستَطَاعُوا 

وَ کَافِرٌ فَأُوَلئِكَ َحبِطَْت أَعْمَالُهُمْ وَمَنْ يَرْتَدِْد مِنْکُمْ عَنْ دِينِِه فََیمُتْ وَهُ

 3فِی الدُّنْیَا وَاْلآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَْصحَابُ النَّارِ هُمْ ِفیهَا خَالِدُونَ
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 را ازنند شما اگر بتواپیوسته با شما مىجنگند تا ن مشرکاو »

 و درند دبرگرد ين خواز دشما که از کسانى و نند دابرگرن ينتاد

د و مىشوه تبات خرو آنیا ن در دعمالشان اناآبمیرند کفر ل حا

 «.دهند بواخور ماندگااند و در آن آتشهل ن ايشاا

ذَلَِك هُدَى اللَِّه يَهِْدی بِهِ مَْن يَشَاءُ مِنْ ِعبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَکُوا َلحَبِطَ 

  1عَنْهُمْ مَا کَانُوا يَْعمَلُونَ

هد ابخورا دگانش بناز ست که هرکس ايت خداهدآن ينقرا»

م نجااچه آن ند قطعاً رزبوك شرن ناآگر و اکند يت مىاهدان بد

 « رود.بین  میاز ند دادمى

ح مطرط بیايد که شرآن به قرن شناياآهن ناذست به اممکن  

ما چنین نیست م. اسالابه ن يمااست نه ن ايما، احبطت ياه در آشد

صحبت م سالابه ن يمااز اکه آن قرت در  يای آمینهزبا توجّه به 

ر از ست. ثانیاً منظوم اسالابه ن يمارد امودر نیز ت ياآين امیکنند 

ن ياادکتب آن قرن ست چوآن اقرت يا، آکهفی يهت ربّ در آياآ

ن در يماای ابتدد آل در اجووند. ثالثاً: دامیه تحريف شدرا يگر د
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ست م اسالابه ن يمان اهمان يمااست که امشخّص ه مائد   5ی يهآ

از ينی غیر دهیچ ت. ساگفته آن که قراستاينلیل قطعی دبعاً و را

م در سالاز ایر يمانی غاين هر اکسی پذيرفته نیست بنابرم از سالا

 قّتکنید:دست. ارزش افاقد ا خدد نز

وَمَنْ َيبْتَِغ غَْیرَ الْإِْسلَامِ دِينًا فَلَْن يُقْبََل مِنُْه وَهَُو فِی الْآخَِرةِ مِنَ 

 1الْخَاسِرِينَ

د پذيرفته نشواز وى يگر جويد هرگز دينى م دسالاهرکه جز و »

 ست«.ران ايانکات از زخرو وى در آ

بايد ا ست. چراکلّی نیز ظالمانه طور ن بهيماط اشرپنجم: حتّی 

يك ، عمل حبطد.  شوارزش ست بیانیك کسی که کافر ل عماا

ست. داده انسبت ا ست که محمّد به خداظالمانه شدّت بهحکم 

چه بد ب و چه خود هر فرل عماامیکند که ء قتضاالت اعدن چو

ی د. نتیجهببینداش يا پاا جزآن مطابق د و قع شوواسنجش رد مو

خدمت به بشريّت همه اينکه ن يسوادکه مثالً است اينحبط عمل 

و نش داپیشرفت د را در که عمر خوی نشمنداران داهزد و کر
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نسانی که به اران اهزو نند رامیگذها ریبیمان ماو درتشخیص 

که ی يگرر دنیکوکاهای و انسانفريقا کمك میکنند ن آگازدقحطی

ن مسلمان میشتابند چودم ه کمك مريگر بدمصائب و لزله در ز

د و میشوه کنداپرا هودی در مثل گرن خوبشال عماانیستند کلّ 

جهنّم در نه وداجاطور دن، بهنبون مسلماخاطر ض بهعودر 

يگر حبط ل دشکااظلم نیست. و لتی ابیعداوج ين ايا آند. زمیسو

نیکو ل عماابا ن  غِیر مسلمانااع نواکه فرقی بین است اينعمل 

نفر دوست. د  انیك همه نابول عمان اچود. هد بوانخووت متفا

خدمت به خلق را در عمر م بگیريد. يکی تماض فرن را غیرمسلما

دو ست. هراده اندم نجای ايکی هیچ کمك يا عمل خیره و ندراگذ

هیچ فرقی آن نظر قردو از اينشته باشند. دابد يکسانی ل عمااهم 

-اين هم بهند. زمیسودوزخ تش آدر يت نهاطور بیو بهنمیکنند 

با آن تناقض ، يگر حبط عملدمهم ل شکااست. اظالمانه شدّت 

ست که ه امدآن آقراز نی اوافرت يادر آست. آن اقری از يگرت دياآ

قّت دد. دبر میگرد فرد به خول کمام و هرکس تمال عمای انتیجه

 کنید: 
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وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَاَل ذَرَّةٍ ( 7)فَمَنْ يَْعمَلْ مِثْقَاَل ذَرَّةٍ خَْیرًا يَرَهُ

 (8)1شَرًّا يَرَهُ

اده دم  نجااخیر ر کاای ی مثقال ذرّهازهنداقیامت هرکس به در »

ای ی مثقال ذرّهازهنداهرکس به و( »7بیند«)میرا ی آنباشد نتیجه

 میبیند«.را ی آنباشد نتیجهم داده نجااشرّ ر کا

همه رد مودر بلکه حکم ده نبر مؤمناز سمی ال الزی زرهسودر 

چه ها ی انسانست.  پس همهه  اشدح کلّی مطرطورن بهنساا

د شرّ خوو خیر ل عماايزترين ی رنتیجهن چه غیرمسلمان و مسلما

 ست.ل اعماابا حبط دّ تضادر حت صرابهيه آين بینند. ارا می

 2يَفْعَلُونَوَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفٍْس مَا عَمِلَْت َوهُوَ أَعْلَمُ بِمَا 

رت بصورا ست م داده انجاانچه آقیامت هر کسى نتیجه در  »

 ست.«اناتر داکنند مینچه آبه و او کامل مى بیابد 
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نه ه هر کس صحبت شداز مشابهش نیز ت ياوآيه آين در ا 

ل عمای انتیجه ن چه غیر مسلمان و چه مسلما، يعنین مسلمااز

 .   می بینندن را بدشاو نیك 

ت ياآتناقض  صريح با ت در ياآسته دين اکنید که میه مشاهد

دن بون مسلمارا عمل نیك ی محاسبهط حبط هستند که شر

 ند. دامی

 پاسخ به شبهه:  

یز نويسنده ادّعا دارد که پاداش هر عملی بايد داده شود و ما ن

گويیم که قطعاً چنین است و هرکس بر حسب آنچه انجام داده می

 شود. پاداش داده می

 اين مثال دقّت کنید:  به

فردی را در نظر بگیريد که تمام اجزای مورد نیاز ساخت يك 

ماشین را گردآورده و ماشینی از جنس طال ساخته است با بهترين 

امکانات و تجهیزات و تزيینات اما موتور ماشین را فراموش کرده 

کند؟؟ ايمان نیرو محرّکه است آيا ماشین بدون موتور حرکت می
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برای حرکت به سمت سعادت است کسانی مثل نیوتون و الزم 

اند که پاداش خود را تمام و کمال گرفتهها آن اديسون و امثال

 ای است از ثروت و شهرت و نامی که تا جهان برقرار است ازجمله

 بر جای خواهد ماند... ها آن

  :کنیممثال ديگری عرض می

نیکی انجام  شخص مسلمانی که برای رضايت پروردگارش عمل

داوند سازد و.... انتظار مزد دنیوی ندارد و خدهد بیمارستانی میمی

ا تدهد و اين پاداش گاهی نیز بنا بر نیّت خالصش او را پاداش می

کنند شود چنین اشخاصی عموماً حتّی سعی میهفتصد برابر می

 نام و نشان باشند و اهدافی چون مال اندوزی و شهرت طلبی دربی

 راهی ندارد...ها آن ه افکارمجموع

  فرمايد:در مورد اين اشخاص اهلل می
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مَثَلُ الَّذِيَن يُنْفِقُوَن أَمْوَالَهُْم فِی َسبِیِل اللَّهِ کَمَثَِل حَبٍَّة أَنْبَتَتْ 

سَبْعَ سَنَابِلَ فِی ُکلِّ ُسنْبُلٍَة مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعُِف لَِمنْ يََشاءُ وَاللَُّه 

 1اسِعٌ عَِلیمٌوَ

ند کنند همانمثل کسانی که اموال خود را در راه اهلل انفاق می»

ای است که هفت خوشه بروياند که در هر خوشه يکصد دانه دانه

کند و اهلل باشد و اهلل برای هرکس که بخواهد چند برابر می

 «ت.گشايشگر داناس

 اما اگر همین شخص مسلمان با ريا و به خاطر اهدافی چون

شهرت و ثروت کاری انجام دهد با وجود اينکه مسلمان است 

-بخشد و حتّی گاهاً در رده شرك قرار مینمی اعمالش سودی به او

 گیرد.

 :فرمايدمی اهلل در اين مورد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطُِلوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالَْأذَى َکالَّذِی 

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآِخرِ فََمثَُلهُ کَمَثَِل يُنْفِقُ مَالَهُ 
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صَفْوَانٍ عَلَیِْه تُرَاٌب َفأَصَابَهُ وَاِبلٌ َفتَرَکَُه صَلْدًا لَا يَقِْدرُونَ َعَلى شَیْءٍ 

 1مِمَّا کَسَبُوا وَاللَُّه لَا يَهِْدی الْقَوْمَ الْکَافِِرينَ

های خود را با ايد بذل و بخششيمان آوردهای کسانی که ا»

رای بمنّت و آزار پوچ و تباه نسازيد همانند کسی که دارائی خود را 

اخیز کند و به اهلل و روز رستنشان دادن به مردم رياکارانه صرف می

ای ايمان ندارد. مثل چنین کسی همچون مثل قطعه صاف و لغزنده

ذر افشانی شود و باران است که بر آن قشری از خاك باشد و ب

ه ها و بذر را فرو شويد و آن را بشديدی بر او ببارد و همه خاك

صورت سنگ صافی و خالی از هر چیز بر جای گذارد. چنین 

 شه رابرند و اهلل گروه کفر پیرياکاراانی از عمل سود خود نفعی نمی

  «.دسازسوی خیر و صالح رهنمون نمیبه

  غیرمسلمانان:امّا در مورد 

دهد و به اهلل ايمان شخص غیرمسلمان عمل صالحی انجام می

 فرمايد:صحیحی ندارد. اهلل تعالی در وصف چنین کسانی می

 فرمايد: می اهلل

                                                           
 264سوره البقره، آيه  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

581 

 

مَنْ کَاَن يُرِيُد الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِينََتهَا نُوَفِّ إَِلیْهِمْ أَعْمَالَهُْم فِیهَا 

 1يُبْخَسُونَوَهُمْ فِیهَا لَا 

کسی که زندگی دنیا و زينت آن را بخواهد پاداش اعمالش را »

ها آن دهیم و چیزی ازمیها آن در اين دنیا به طور کامل و تمام به

 «کم وکاست نخواهد شد.

 فرمايد : و همچنین می

يُرِيدُ مَنْ کَانَ يُرِيدُ َحرْثَ الْآخِرَِة نَزِدْ لَُه فِی حَْرثِهِ وَمَنْ کَانَ 

 2حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِْنهَا وَمَا لَهُ ِفی الْآخِرَةِ مِنْ نَِصیبٍ

کنند و گروهی برای دنیا هرکس گروهی برای آخرت کشت می»

کشت آخرت را بخواهد به کشت او فزونی و برکت بخشیم )چرا که 

 چنین کسی نّیت خود را برای اهلل خالص کرده و تمام کارهايش را

دهد( و هر کس در راه او و جهت کسب رضايت او انجام می صرفاً

ای دهیم و ديگر در آخرت بهرهکشت دنیا را بخواهد بدو می

 «.ندارد
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ای ندارد؟ چون هدفش اين مسئله نبوده است... چون چرا بهره

کاری را هم اگر انجام داده به خاطر رضايت پروردگارش و آخرت 

بر  آخرتی ايمان ندارد تا بخواهد نبوده است... چون اصاًل به بودن

آن مبنا عمل کرده باشد.... و وقتی خود شخص معتقد به وجود 

آخرت نیست و نیّت او از انجام خدمات رهايی از عذاب نبوده و 

اش به اين مسئله فکر نکرده است چگونه روزی از روزهای زندگی

 اين اعمال سبب رهايی او بشوند؟؟

 به مثالی ديگر توجّه کنید: 

گیرند کنیم اديسون و يك مسلمان در کشتی قرار میفرض می

شوند. در چنین موقعیّتی کسی رهايی و در مسیر کشتی غرق می

يابد که شنا بلد است و نه کسی چون اديسون که خدمات می

زيادی به جامعه بشری کرده است. اديسون با وجود تمام خدماتش 

 شود و اين امری طبیعی است و کسی بهنباشد غرق میاگر شنا بلد 

 شود.... آن معترض نمی

بنابراين تناقضی بین آيات سوره زلزال و ساير آيات نیز وجود 

-ندارد... هرکس بر حسب نّیت پاداش داده شده  و يا مجازات می
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شود حتّی مسلمانی که به خاطر ريا عملکرد صحیحی داشته 

 است....

ل عماابا پیامبر حبط دن لند صحبتکربی نتیجهشبهه: 

 ست!!!   امنین ؤم

يَا أَيُّهَا الَّذِيَن آمَنُوا لَا تَْرفَُعوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَِّبیِّ وَلَا 

تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعِْضکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحَْبطَ أَعْمَالُکُمْ وَأَنْتُمْ لَا 

  1تَشْعُرُونَ

اى صداز بلندتر ن را يتاايد صدان آوردهيمااکسانى که اى »

يگر بلند سخن دشما با بعضى از همچنانکه بعضى و پیامبر مکنید 

نید انکه بدآبىدا بلند سخن مگويید مبااى به صداو مىگويید با 

 «. دشوه تبان عمالتاا

کردن ست. مگر بلند صحبتالتی ابیعددر يگر فاجعه دين ا

را آنمتناسب با زات باشد بايد مجام گر هم جرزه اتا؟ و ستم اجر

به زم کند. الد نابورا مؤمن د نیك فرل عمااينکه اشته باشد نه دا

هد دمین نشارا طلبی محمّد ی شنی برترروبهيه آين است که اکر ذ

                                                           
 2سوره الحجرات، آيه  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

584 

 

ام. ختهداپرآن به ط مبسوطور به« آنقردر فصل »محمّد در که 

آن به ی حداکه د يخ بورتاو  دمبین مردر پی جايگاهی در محمّد 

گرنه چه و سید رهم د خوف ين هدابه و شته باشد استرسی ندد

هبر رهمانگونه که با هم صحبت میکنند با دم که مردارد عیبی 

   ؟صحبت کنندن ينیشادسیاسی يا 

 پاسخ به شبهه:  

اطّالع است. گويا نويسنده از تاريخ اسالم ونحوه گسترش آن بی

بال برتری طلبی بود اوّلین شعار خود را )قولوا ال اله اگر محمّد به دن

داد اال اهلل تفلحوا... ال اله اال اهلل بگويید تا رستگار شويد(  قرار نمی

تا تمامی قبايل عرب را بر ضدّ خود بشوراند. در واقع اين جمله 

در تضاد ها آن تمام باورهای اعراب را زير سؤال برده و با منافع

توانست تمامی قبايل عرب را متّحد کرده و به بر میبود.... پیام

طلبی عنوان يك فرمانده نظامی راه را برای کشورگشايی و  قدرت

بود نه ها آن بر خود استوار کند چرا که مورد اعتماد و امین همه

اينکه به عنوان رهبری دينی با شعاری آغاز به کار کند که دشمنی 

-باشد و سبب آزار و اذيّت و شکنجهتمام اعراب را به دنبال داشته 

های بعدی شود و در نهايت او را مجبور به ترك خانه و کاشانه 
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ها را در پیش بگیرد.... اگر کرده و راه هجرت را با تمام سختی

کرد که جانش به مسئله برتری طلبی بود پیامبر هرگز کاری نمی

 .. خطر بیفتد و شبانه مجبور به ترك شهر و ديار خود باشد.

 راستی نويسنده بسیار جاهل و يا بسیار معاند است که چنینبه

 .. ای پرداخته است.مسائلی را در نطر نگرفته و به طرح چنین شبهه

امّا در مورد آيه ذکر شده؛ چه اشکالی دارد که اهلل اصحاب 

در  پیامبر را به رعايت ادب و احترام نزد ايشان امر کند ... آنچه

اين سوره آمده است جدل کالمی دو تن از بیان سبب نزول 

ای بوده است )تفسیر اصحاب رسول در نزد ايشان بر سر مسئله

 . کند..انوار القرآن( و اهلل امر به ترك جدل در محضر پیامبر می

جا مرسوم است اشخاص نزد حاکم .. که در همههمچنان

 م سخنسیاسی... رهبرمعنوی... خود با نهايت ادب و احترافرمانده

ای است در جهت منع اصحاب از جدل گويند ... اين آيه توصیهمی

ده کالمی و باال بردن صدا و نزاع نزد کسی که هم حاکم و هم فرمان

 سیاسی و هم رهبر معنوی است. 
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 ست.  اگیر منتقاا اخدشبهه: 

-میم نتقادن از آزار او را ابرت ّّلذف طی با هدافرم امجرزات مجا

ست يعنی غیر م اجراز بیش زات مجاان معموالً میز منتقادر اگويند. 

يکی د دارد جوويژگی منفی م دو ونتقادر اين است. بنابراالنه دعا

دو که هر ی، يگرزات دمجادن از برت لذّی يگردن و دالنه بودغیرعا

زات لیل به مجاهمین دبهند. اناپسندو خالقی ، غیر انسانیاغیر 

ب گويند. قاضی خومینم نتقادل اتوسّط قاضی عام مجرل معقو

نسبت و نباشد م جراز بیش زات کند مجامیش ست که تالاکسی 

د و شولگیر میم دحتی مجرراناو جر زی دارد و از زلسوم دبه مجر

ند توسّط زيك فردن کرادب شبیه د شونمیل قل خوشحاايا حدّ

د. پرهیز شواز آن ست که بايد ی اصفت ناپسندم نتقااين ابنابرر. پد

پی در همه ی يخ بشررتادر شکنجهها و ها رتصاعد کشتاو يش افزا

در ست. محمّد ده اظالم بوز و کینهتواد فرجويی امنتقااحس ی ضاار

ست. داده انسبت ا به خدی را ناپسندو شت زچنین صفت آن، قر

ن مهربان و سبحاا را خدآن همین قرر در باها که دهرتیصودر 

ه نداخون ند با صفت سبحااودخدائماً عاها هم ز و دنماو در نسته دا

از شتی. و زهرگونه نقص ا از يعنی تنزيه کامل خدن سبحاد. شومی

با ا خدو شته باشد داشت ت زصفاا که خدارد نظر عقلی معنی ند
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طاعت يا کفر از يانی زيا سود هیچ و ست ت اکماالم تماات دارای لذّ

عنی ست يهاانسانخالق ما ا يگر خدف دطربرد. از نمی ها انسان

ند. زنسبت به فردر مار و پدتر از لیعاو برتر ر موقعیّتی بسیا

عظمت آن ئی با اخدر ند چطوا دارخدء از منشاو ملك ت مخلوقا

ت لذّد حقیرخوت ببرد؟ خويش لذّق مخلواز آزار ست که اممکن 

قعیّت برد. وامی خود لذّتند زجر فرب از زخور مگر يك پدد. ببر

يبا به و زشت ها را از زت انسانصفا آنقردر که محمّد است اين

اد قلمدگیر منتقاا را اکه خدت ياگونه آو اينست داده انسبت ا خد

م نتقا، ايهآ 13در شته باشند. دالهی ء انند منشااند نمیتوادهکر

-م بهنتقای آن؛ ذوايهآ 5در ست که ه امدران آگناهکااز ند اوخد

 ست مثل: ه امدا آصفت خدعنوان 

ذِينَ کَفَرُوا بِآيَاتِ اللَِّه لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو إِنَّ الَّ

 1انْتِقَامٍ

بى سخت ايدند عذورزکفر ا خدت ياآکسانى که به گمان »بى

 ست.«م انتقااصاحب و ند شکست ناپذير اوخدو شت داهند اخو
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 1إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِیَن مُنْتَِقمُونَ

 «. گیريمم مینتقان امجرمااز ا ( »قطعاً ما )خد 

 2فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيَن أَجْرَمُوا وََکانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصُْر الْمُؤْمِِنینَ

گسیل ن قومشاى سوالنی به سورتو از حقیقت پیش و در »

کسانى که مرتکب و از ند ن آورديشاابرر شکاآاليل دشتیم پس دا

 «. رى کردن مؤمنان بر ما فرض استياو گرفتیم م نتقااشدند م جر

 پاسخ به شبهه: 

 شود و هدف از آن رساندنانتقام عموماً به دو صورت انجام می

 است.  شخص به مجازات عملکردش

نوعی از آن که فرد در آن انگیزه شخصی دارد و صرفاً به  -1

شود و ممکن است که مجازات در نظر قصد تصفیه حساب انجام می

گرفته شده با عملکرد شخصی خاطی متناسب نباشد و اين حالت 

 به دور از عدالت است.

                                                           
 22سوره سجده، آيه 1.

 47سوره روم، آيه  2.
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-در نوع ديگر آن که با انگیزه اصالحات اجتماعی صورت می -2

 اً مجازات در نظر گرفته شده متناسب با جنس عمل است. گیرد قطع

انتقامی که به اهلل نسبت داده شده به اصول دينی و مصالح 

هايی است که در جوامع باز گشته و البتّه برای احقاق حقوق آن

ا اند و قاعدتاً به ججوامع مختلف مورد ظلم و تعدّی قرار گرفته

 يد: فرماخواهد بود. برای مثال اهلل می

يَا أَيُّهَا الَِّذينَ آمَنُوا ُکتِبَ َعلَْیکُمُ الْقِصَاصُ فِی الَْقتْلَى الْحُرُّ ِبالْحُرِّ 

  1وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

 گان قصاص بر شماايد درباره کشتهای کسانی که ايمان آورده»

مقابل برده قصاص فرض شده است. آزاد در مقابل آزاد و برده در 

 «.شودمی

قصاص يکی از مصاديق انتقام است که متناسب با جرم صورت 

 شود. گرفته انجام می

                                                           
 178سوره البقره، آيه  .1
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گاهی زمینه مجازات افراد ظالم و خاطی که به حقوق ديگران 

 شود پس صفت منتقم برایاند در اين دنیا فراهم نمیتعدّی کرده

يگران ... اهلل تذکّری است جهت عدم تجاوز اشخاص به حقوق د

چنین کسانی بايد بدانند که ذات قدرتمندی هست که يکی از 

صفات او منتقم بوده و در زمان خودش هرکس را به واسطه ظلم و 

تعدّی و تجاوزگری مجازات خواهد کرد تا سدّی جهت رفع اين 

ه موارد در جامعه باشد. از طرفی عدم ايمان به دستورات اهلل و ب

برای اينکه اشخاص را هر چه بیشتر به  شريعت او خود عاملی است

 تر جامعه و ظلمظلم و تجاوز سوق دهد... ظلم در حق افراد ضعیف

 در حقّ نفس خودشان از جهت افترا و دروغ بستن بر خالقی که

ها آن را در کمال توازن آفريد و همه مخلوقات را به خدمتها آن

 فرمايد: گماشته است عامل انتقام است. خدواند می

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللََّه سَخََّر لَکُْم مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی اْلأَرْضِ 

وَأَسْبَغَ عََلیْکُمْ نِعَمَُه ظَاهِرَةً وََباطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَاِدلُ فِی اللَّهِ 

 1بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُِنیرٍ

                                                           
 20سوره لقمان، آيه  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

591 

 

ها و زمین است واند آنچه را در آسمانايد که خدآيا نديده»

مسخّر شما کرده است و در مسیر منافع شما به حرکت درآورده 

های ظاهر و باطن خود را بر شما گسترده و افزون است و نعمت

گونه دانش و هدايت و کتاب ساخته است. برخی از مردم بدون هیچ

وجدال روشن و روشنگری درباره شناخت و يکتايی اهلل راه ستیز 

 «. گیرندمی در پیش

 ببرند.ت منین لذّؤتا مر کشتن کفّاشبهه: 

 ستم انتقااهل د است که هم خوده امعرّفی کررا ئی امحمّد خد 

ت قّدتوصیه میکند. و هد امیخون مؤمناای بری را گیرمنتقااهم و 

 کنید: 

وَيَنْصُرْکُمْ َعلَْیهِمْ وَيَشِْف قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّْبهُمُ اللَُّه بِأَيْدِيُکمْ وَيُخْزِهِمْ 

وَيُذْهِبْ َغیَْظ ُقلُوبِهِمْ وَيَتُوُب اللَُّه عَلَى ( 14) صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِِنینَ

 1مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَِلیمٌ حَکِیمٌ

ست شما دبه ن را ناا آبجنگید خدر ( کفاو مشرکین ن ) ناآ»با 

ى لهاو دمىبخشد وزى پیرن يشاابر را شما و کند لیل مىاب و ذعذ

                                                           
 15سوره توبه، آيه  .1
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خشم و ( »14ند(«) دا)خنك مىگردهد میشفا ن را مؤمناوه گر

د و هد مىپذيرابخورا توبه هر که ا خدد و میبرن را لهايشادغیظ و

 (.15ست«)احکیم ى ناا داخد

هم و هم مؤمن که ا کسیتفکّر کنید خدت ياآين در ايك لحظه 

 رامربّی ر و نقش پدو دقل نسبت به هر احدّده و خلق کررا کافر 

نها آد  و از نگیزابر میر کفّای حمانهربیر به کشتان را مؤمنادارد 

به ن خنك شود.  لشاو دببرند ت ها لذّرين کشتااز اهد که امیخو

زی لسواز روی دنبايد ن يا مسلماناآين حق باشد م دسالاکه ض فر

ن ناآ ویخراب اعذو هی اگمراز يا نبايد ، آنددازبپرر کفّاد شااربه 

 عفادحدّ در فقط ن ناآبا ن شارديا نبايد برخوو آحت باشند رانا

ده ست که محمّد معرّفی کرری اجنايتکاد جالّای ين چه خداباشد. 

هم د و میبرت لذّن ندزاسور و کشتادش از ست که هم خوا

-بر میاب عذر و کشتات از لذّاب و عذر و به کشتان را مسلمانا

ن محیط عربستاگری ی وحشین خويانیست ا ين خدد. نه انگیزا

 د.میشوداده نسبت ا ست که توسّط محمّد به خداپیش ل سا 1400

 پاسخ به شبهه: 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

593 

 

باز هم مکر و فريب نويسنده برای به خطا بردن اذهان 

مخاطبین، قبل از هر چیز بايد ديد اين آيات چه هنگام و در چه 

 مورد نازل شده است.

بکرو خزاعه و پیمان اين دو اين آيات مربوط به دو قبیله بنی 

در  .قبیله با مسلمانان است. بنی خُزاعَه از قبايل عربستان بود

ها آن پرست بود. پیامبر پیمان صلحی بازمان پیامبر اين قبیله بت

که میثاق شکسته نشود( امضا به مدّت زمان نامحدود )تا زمانی

وسالم( الهصای با رسول اهلل)علیهکرد. بنی خزاعه روابط دوستانه

که دشمنش قبیله بنی بکر با اهالی مکّه اتّحاد داشت در حالی

داشت. پس از عقد صلح حديبیه میان پیامبر و اهالی مکّه، خاندانی 

را ها آن از بنی بکر شبانه به بنی خزاعه يورش برده و تعدادی از

کردن اسلحه کشتند. اهل مکّه متّحدانشان )بنی بکر( را با فراهم

ده بودند، و طبق برخی از منابع تعدادی از اهل مّکه هم در کمك کر

جنگ شرکت کرده بودند. پس از اين واقعه، پیامبر پیغامی به مکّه 

فرستاد تا اهل مکّه خون بهای کسانی که از قبیله بنی خزاعه 

بکر را برهم بزنند يا اند را بدهد يا اّتحادشان با بنیکشته شده
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کدام از اين عالم کنند. عدم پذيرش هیچپیمان حديبیه را منسوخ ا

 ها منجر به نسخ پیمان شد.شرط

در واقع توصیه به جنگ به دلیل شکستن پیمان از طرف 

شدن تعدادی از مسلمانانی که قصد دشمنان اسالم بوده و کشته

جنگ نداشته و در خانه خود خوابیده بودند. اين ظلم و تعدی 

و با ديدن جسدهای غرق به  آشکار موجب ناراحتی مسلمانان بود

 خون و خاك کشیده ديگر مسلمانان هر چه بیشتر بر ناراحتی

کند جنگی که در آن افزوده شد. پس اهلل امر به جنگ میها آن

تجاوزی نبايد صورت بگیرد و مظلومی نبايد مورد ظلم واقع شود 

اند و با بلکه جنگ تنها با کسانی است که نقض پیمان کرده

 اند. جنگیدهمسلمانان 

کند چرا مسلمانان به جای جنگ و درگیری نويسنده بیان می

 کردند؟ کفّار را دعوت به آشتی و اصالح نمی

مگر همین کفّار نبودند که به محض شنیدن ندای توحید مال و 

را به بدترين شیوه ها آن جان مسلمانان را مورد تعرّض قرار داده و

که مسلمانان و از دند. در حالیممکن مورد آزار و اذّيت قرار دا

کردند... را دعوت به توحید و شريعت اسالم میها آن جمله پیامبر
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آمیز بنا شده و در آن به شريعتی که بر پايه همزيستی مسالمت

 شود.احدی ظلم نمی

 ا   خشم خدشبهه: 

، ست که با تنفّر  شديداطی افراخشم يك حالت عاطفی  

آزار تمايل شديد به م و نتقااتمايل شديد به ، شديدن هیجا

ب نتسااطبعاً اه است. همرر فتارعقالنی بر ل فت کنترن و اساندر

ارد مودر ست نیست. ا درنامناسب به خدو نه احقیرر فتارين ا

و شکنجه ل آن باندا و بهخدن خشمگین شدآن، قردی  در متعدّ

 ست مثالً:ه اشدح مطرا توسّط خدن بندگااب عذ

أَفَمَنِ اتَّبَعَ ِرضْوَانَ اللَّهِ کََمنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاُه جَهَنَّمُ 

 1وَبِئْسَ الْمَِصیرُ

ست اکسى ن کند چووى میپیرا را خددى يا کسىکه خشنوآ»

چه بد و ست اجايگاهش جهنّم ه و يددگرر چاا  دکه به خشم خد

 ست«. اگشتگاهى زبا
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تَرَى َکثِیرًا مِْنهُمْ َيتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ کََفرُوا َلبِْئسَ مَا قَدَّمَْت لَهُمْ 

 1فِی الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَأَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ َعلَْیهِمْ وَ

د ناهيدورزمى بینى که با کسانى که کفر  ن را  نارى از آ»بسیا

پیش د خواى نچه برآست اشت زستى چه راستى مىکنند دو

-مىاب عذدر پیوسته و خشم گرفت ن يشاابر ا ند که خددفرستا

 مانند.«

ت سای اگونهن نسار انیز نشانگر تصوّا خشم به خددادن نسبت 

 باشد.ا خدف طراز ند انمیتوو ست اشته ا داخداز که محمّد 

 پاسخ به شبهه: 

داند و بر می پرسیم چرا نويسنده خشم را يك حالت افراطی می

ت چه مبنا انتظار دارد اهلل پیوسته نسبت به تمامی بندگانش رضاي

!! آن هم بندگانی که عملکرد کامالً متفاوت از هم !داشته باشد

 . نیز متفاوت باشدها آن گیری در قبالتبع بايد موضعداشته و به 
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 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

597 

 

ا رخواهد کار خاّصی پدری را در نظر بگیريد که از فرزندانش می

ه و را انجام دادبه بهترين شیوه ممکن آنها آن انجام دهند؛ يکی از

 گونهکار را آنرا عملی ساخته بلکه حتّی شیوه انجام ايننه تنها آن

ده برگزيده است. در مقابل فرزند ديگر در که پدر درخواست کر

ش تمام مدّتی که اّولی مرحله به مرحله برای پیش برد خواسته پدر

های مختلف کرده سرگرم بازيگوشی بوده و به بهانهتالش می

کند. در همین بین پدر ها را يکی پس از ديگری سپری میلحظه

ماليمت هر  مهربان و دلسوز چندين بار دست پسرش را گرفته و با

چه بیشتر او را نصیحت کرده و برايش توضیح داده است که انجام 

ی و دادن اين کار به نفع خود اوست اما باز هم فرزند بنای نافرمان

گزارد. خب بايد تفاوتی باشد در واکنش پدر نسبت به لجاجت می

 عملکرد هر کدام از فرزندانش يا نه؟؟ 

او بخشنده مهربان است  اهلل بری از هر مثل و مانند است و

 نسبت به کسانی که به سوی او بازگردند. 
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 انبا کافرا شمنی خدشبهه: د

إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا ُينَادَوْنَ لَمَْقتُ اللَّهِ أَْکبَرُ مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ 

 1تُدْعَوْنَ إِلَى اْلإِيمَانِ فَتَکْفُرُونَ 

مىگیرند که قطعاً ار قرا ند ردموبوده اند که کافر کسانی»

ن ست چواتر شمنى شما نسبت به همديگر سختا از دشمنى خدد

 «.گرديدر  مینکاو امى شديد ه نداخوا فرن يماى ابه سو

 2فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْکَافِرِينَ 

 ست«.ان اشمن کافرا د»قطعاً خد

ت سی اگیرم نتقااتمايل شديد به ت و نفرو شمنی نوعی کینه د

ا. سد به خدرنیست چه ه نیز پسنديدها انسانما ای ين صفت برا

ده خلق کران را ناتوو حقیر ن ئی که ما بندگااست خداممکن ر چطو

، با ماا شمنی خدو دکینه رزد. شمنی بودما با ما ی خطاهاخاطر به

ا را از غذای ذرّهست که اچه ربا يك مون نسااشمنی يك دهمانند 

در ست. احمقانه ر اشمنی چقددين اینید که بست. میده ابووی ر

                                                           
 10سوره غافر، آيه  .1

 98سوره البقره، آيه  .2
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چه رنسبت ما به مواز التر ر  وانسبت به ما بسیاا خدی برترکه لیحا

ست. انهتر دانابخرر با ما بسیاا شمنی خددنسبت همین بهست پس ا

 ا.ست نه خدامحمّد ر نیز کاا ين صفت به خدب انتسااطبعاً 

 پاسخ به شبهه: 

خلق ان را ناتوو حقیر ن بندگائی که ما است خداممکن ر )چطو

 رزد؟(شمنی بودما با ما ی خطاهاخاطر ده بهکر

و  های حقیربندگان حقیر و ناتوان!!!! دشمنی اهلل با اين انسان

 ناتوان!!!!!! 

-ینمايی چنگ زده تا آنچه را منويسنده در پايان کار به مظلوم

وان و خواهد در اذهان خوانندگان غالب نمايد... کدام انسان نات

 حقیر... 

مخلوقی که برتر از تمام موجودات آفريده شد و در افعال و 

 هایاقوالش مختار است تا کدام راه را برگزيند.... تمامی نشانه

را  کند. خودهدايت را ديده و باز هم بنای تکبّر نهاده و لجاجت می

 آورد: داند و فرياد برمیای میدر مقام اهلل
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  1انا ربکم االعلی

 « ی بلند مرتبه شما هستم.من اهلل»

 آری اين مخلوق در گمان خود نه تنها ناتوان نیست بلکه بسیار

 پرسد: هم مقتدر است و پروردگارش از او می

  2ما غرك بربك الکريم

چه چیزی تو را نسبت به ربّ خويش که تو را آفريده و پرورش »

 «.داد متکّبر ساخته است

 فرمايد: دشمنی انسان با اوست و می امّا دشمنی اهلل از جهت

فَإِْن لَْم تَفْعَلُوا َفأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَِّه وَرَسُولِِه وَإِنْ تُْبتُمْ فَلَکُمْ 

 3رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوَن وَلَا ُتظْلَمُونَ

پس اگر چنین نکرديد )دست از ربا نکشیديد( بدانید که به »

ايد و اگر توبه کرديد و از یغمبرش برخواستهجنگ با اهلل و پ

                                                           
 24سوره النازعات، آيه  .1

 6سوره انفطار، آيه  .2

 279سوره البقره، آيه  .3
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يتان از آن شماست نه هارباخواری دست کشیديد اصل سرمايه

 «. بینیدکنید و نه ستم میستم می

 واضح است اهلل با کسانی اعالن دشمنی کرده است که از قبل با

 اند واند ومسیر عصیان و نافرمانی در پیش گرفتهاو دشمنی کرده

 کندابتدای هر سوره خود را بخشنده مهربان معرّفی میخدواند در 

شود... درهای رحمت را باز و صفت عفو و گذشتش را يادآور می

د.. توانند به او رجوع کنننهاده و بندگان هر زمان که بخواهند می

 اهلل غفار است و نسبت به بندگانش ودوود و مهربان....
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 هدایت و گمراهی در قرآن: 6فصل 

 

، زاده بزرگ عظیم زهرا صالحی، خورشیدی، يوسف: نويسندگان

 ، مراد يوسفیناصری مختار

 

در اين فصل جناب دکتر سها به بحث هدايت و گمراهی و 

ها آن هايی که خداوند برای هدايت و گمراه کردن بشر ازروش

کند، پرداخته است. اما انتقادات جناب دکتر در اين استفاده می

 فصل تا چه حد صحیح است؟ 

 

 قرآن فقط برای هدایت مومنان است؟  شبهه:

کند و ی اسالم ستیز نخست  آياتی از قرآن را ذکر مینويسنده

کنیم و پرازد. نخست  آيات را ذکر میسپس به القای شبهه می

 کنیم. ن میسپس سخن منتقد را بیا

 فرمايد: خداوند در قرآن می
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. ُمدْبِرِينَ وَلَّوْا إِذَا الدُّعَاءَ الصُّمَّ تُسْمِعُ وَلَا اْلمَوْتَى تُسْمِعُ لَا إِنَّكَ

 بِآيَاتِنَا يُؤِْمنُ مَنْ إِلَّا تُسِْمعُ إِنْ  َضلَالَتِهِمْ عَنْ الْعُمْیِ  بِهَادِی أَنْتَ وَمَا

 1مُسِْلمُونَ فَهُمْ

 هب را ندای و، بگردانی شنوا را دالن مرده توانینمی تو گمانبی»

 . گريزندومی کنندمی پشت که وقتی، برسانی کران گوش

 سوی به و بازگردانی گمراهیشان از را کوردالن توانینمی تو 

 که شنواگردانی توانیمی را کسانی تنها تو. کنی رهنمودشان حق

 شوندگان تسلیمآنان  که چرا، باشند داشته ايمان ما آيات به

 «هستند.

 فرمايد: و همچنین می

 ِبمَغْفِرَةٍ  َفبَشِّرْهُ بِالْغَیْبِ الرَّحْمَنَ  وََخشِیَ الذِّکْرَ اتَّبَعَ  مَنِ تُنْذِرُ إِنَّمَا

 2کَرِيمٍ وَأَجْرٍ

 زا پنهانی و، کند پیروی قرآن از که ترسانیمی را کسی تنها تو»

 و گذشت به را کسی چنین. باشد داشته هراس مهربان( خداوند)

 «.بده مژده ارزشمندی پاداش
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 نويسد: جناب سها پس از ذکر  آيات باال می

اند و گفته )در اين  آيات کافران مرده، کور و کر قلمداد شده

توانی قرآن را به آنان بفهمانی و فقط شده که تو )محمد( نمی

د. در حالی که کسی که ايمان ندارد فهمنمومنانند که قرآن را می

محتاج هدايت است و قبول  آيات توسط مومنان که امری طبیعی 

شنوند، شنواندن و فهماندن قرآن به اهل است. مومنان که خود می

 1شرك و کفر اهمیت دارد.(

 

به احتمال قريب به يقین برای خوانندگان گرامی تا به اکنون 

های استاد گیریع، نتیجهمشخص شده است که در اکثر مواق

ها و مقدماتی ناقص استوار است. برای شناس! بر پیش فرضاسالم

، نمونه در موضوع هدايت در قرآن، ايشان با ذکر  آياتی که در آن

داند نتیجه گرفته است که قرآن قرآن را هدايتی برای مومنان می

يت ا هداکند. ولی آيا قرآن تنها مومنان رتنها مومنان را هدايت می

کند؟ برای کند؟ آيا قرآن کافران و غیر مسلمانان را هدايت نمیمی

کنیم تا مشاهده کنیم که فهمیدن موضوع به قرآن مراجعه می

 فرمايد: نمايد. خداوند میخداوند قرآن را چگوه معرفی می
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 مِنَ  وَبَیِّنَاتٍ ِللنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِیهِ أُنْزِلَ الَِّذی رَمَضَانَ شَهْرُ

 1وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى

 تا است شده فرستاده فرو آن در قرآن که است رمضان ماه»

 و باشد ارشاد از روشنی آيات و هانشانه و کند راهنمايی را مردم

 «.افکند جدايی

م اين آيه، قرآن کريم را هدايتی برای تمامی مردم )الناس( اع 

 از مسلمان يا غیر مسلمان ذکر کرده است. 

 

 کند: در جايی ديگر خداوند قرآن را اينگونه وصف می

 النُّورِ  إِلَى الظُُّلمَاتِ مِنَ  النَّاسَ ِلتُخْرِجَ إِلَیْكَ أَنْزَلْنَاهُ ِکتَابٌ الر

 2اْلحَمِیدِ الْعَزِيزِ ِصرَاطِ  إِلَى رَبِّهِمْ بِإِذْنِ

 اين تا ايمفرستاده تو برای را آن که است کتابی. را. الم. الف»

 ویس به تاريکیها پروردگارشان، از تفّضل و توفیق با را مردمان که

 «.ستوده یچیره خدای راه بیاوری، به بیرون نور
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ی کريمه، قرآن تمامی مردم )الناس( اعم از طبق اين آيه

ها به سوی نور رهنمود مسلمانان و غیر مسلمانان را از تاريکی

 کند. ها را هدايت میکند. طبق اين آيه، قرآن تمامی انسانمی

ای ديگر قرآن، تورات و انجیل را و همچنین خداوند در آيه

 کند: هدايتی برای مردم معرفی می

 التَّوْرَاةَ  وَأَنْزَلَ يَدَيْهِ  بَیْنَ لِمَا ُمصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْکِتَابَ َعلَیْكَ نَزَّلَ

 بِآيَاتِ  َکفَرُوا الَِّذينَ إِنَّ الْفُرْقَانَ وَأَنْزَلَ ِللنَّاسِ هُدًى َقبْلُ مِنْ. وَالْإِنْجِیلَ

 1تِقَامٍانْ ذُو َعِزيزٌ وَاللَّهُ شَدِيدٌ عَذَابٌ َلهُمْ اللَّهِ

 است حق بر مشتمل که است کرده نازل تو بر را کتاب»

 پیش خداوند و. اندبوده از قبل که است کتابهايی یکنندهتصديق

 مردمان رهنمود است، جهت کرده نازل را انجیل و را تورات، آن از

 به نسبت که کسانی بیگمان. است فرستاده فرو را سازنده جدا و

 مانتقا و توانا خداوند و، دارند سختی عذاب، ورزند کفر خدا آيات

 «.است گیرنده

 

اما در قرآن  آيات ديگری نیز وجود دارد که قرآن را هدايتی 

کند. با اين توضیح قرآن هم برای متقین و مومنین معرفی می
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ها و هم هدايتی خاص برای مومنین ی انسانهدايتی برای کلیه

هدايت مومنینی که قبال هدايت توان پرسید که باشد. حال میمی

 اند، به چه معناست؟شده

باشد. نوع گويیم که هدايت حداقل بر دو نوع میدر پاسخ می

توان همان هدايت از کفر به اسالم نامید. و نوع دوم اول را می

بايست همواره همراه و مالزم هدايتی خاص و مستمر است که می

مرار و تداوم بر انجام انسان مسلمان باشد و آن هدايت در است

عبادت خداوند به دور از هرگونه شرك و گمراهی و انجام کارهای 

 خیر و از جانب ديگر ثبات قدم در دوری از کارهای شر و شهوات و

 شبهات است. 

توضیح اينکه انسان مومن و مسلمان در طول زندگی، قطعاً با 

وی خلل رو خواهد شد که ممکن است در مسیر بندگی موانعی روبه

ی توان به موانعی از قبیل افتادن در کلیهايجاد نمايد. برای مثال می

دينی و تمايل به انحرافات عقیدتی از قبیل شرك، کفر، الحاد، بی

ديگر مکاتب اشاره کرد. همچنین انسان مسلمان به طور قطع از 

ها و انحرافات اخالقی جانب نفس و شیطان همواره به سوی پلیدی

ردد. انحرافاتی از قبیل دروغ گويی، غیبت، تهمت، زنا، گدعوت می

فحاشی و... ممکن است يك مسلمان را به خود مشغول دارد به 
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ای که قسمتی از رفتار و شخصیت وی را تشکیل دهد. زندگی گونه

ی عوامل ی مبارزه با نفس و شیطان و کلیهانسان مسلمان صحنه

از مسیر بندگی است. درونی و بیرونی برای منحرف کردن انسان 

بايست تالش کرد و از خداوند پس برای ثبات قدم در راه بندگی می

هدايت مستمر خواست. هدايتی که همیشه همراه انسان باشد و 

مانع از ورود وی در وادی شبهات و شهوات گردد. از اين روست که 

ی شريفه را در بار اين آيه 17مسلمانان همه روزه حداقل 

 کنند که: قرائت مینمازهايشان 

 «ما را به راه راست هدايت کن.»1الُْمسْتَقِیمَ الصِّرَاطَ  اهْدِنَا

 که کنند، مؤمن سؤال اگرگويد: امام ابن کثیر )رحمه اهلل( می

 درخواست نماز هر و وقت هر در است، چرا هدايت به متصف خود

 يا است حاصل تحصیل باب از درخواست اين آيا کند؟می هدايت

 و هدايت به نیاز روز و شب بنده اگر است، چون منفی اسخپ خیر؟

 درخواستی چنین به را او خداوند داشت، قطعاًنمی راهنمايی

 است محتاج حالت هر و وقت هر در بنده چون کرد، ونمی راهنمايی

 و بینش بر و بدارد راسخ و قدم ثابت هدايت بر را او خداوند که

 خود برای بنده که چرا. باشد داشته دوام آن بر و بیفزايد او هدايت

                                                           
 6-فاتحه .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

609 

 

 بخواهد، لذا خداوند آنچه نیست، مگر ضرری و نفع مالك هیچ

 خداوند از لحظه هر در تا کندمی راهنمايی را بنده متعال خداوند

  1. دهد توفیق و ياری، ثبات را او که بخواهد

در کند که انسان و همچنین امام فخر رازی )رحمه اهلل( بیان می

طول حیاتش در انجام کارها دچار افراط و تفريط گردد. با اين حال 

انسان مومن بايد از خداوند بخواهد که همواره او را در مسیری 

میانه که از هر گونه افراط و تفريط به دور باشد قرار دهد و اين 

 . 2همان هدايت مستمر الهی است

هوات ياری تواند مسلمانان را در مقابل شبهات و شقرآن می

های شیطان به وی هجوم آورد، وی نمايد و در هر زمانی که وسوسه

در  تواند مسلمانان رارا هدايت نمايد. و يکی از عواملی است که می

مسیر هدايت مستمر و همیشگی قرار دهد. از اين جهت است که 

خداوند در جای جای قرآن، اين کتاب را هدايتی برای مومنان و 

 د. دانمتقیان می

                                                           
 139، صفحه 1تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، جلد  .1

امام فخر رازی در اين باره سخنان  .218، صفحه 1التفسیر الکبیر، فخر رازی، جلد .2

  .کنیممی ديگری نیز دارد که به همین مقدار اکتفا
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 1لِلُْمتَّقِینَ هًُدى فِیهِ رَيْبَ لَا الِْکتَابُ ذَلِكَ

 پرهیزگاران راهنمای و نیست آن در گمانی هیچ کتاب اين»

 «.است

 فرمايد: و همچنین می

 فِی لَِما وَشِفَاءٌ رَبِّکُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَتْکُمْ  قَدْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا

 2ِللْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ وَهُدًى الصُّدُورِ

 درمانی و اندرزی شما برای پروردگارتان سوی از !مردمان ای»

 رحمت و هدايت و است آمده است هاسینه در که چیزهايی برای

 «.است مؤمنان برای

اند تنها نتیجه اينکه قرآن آنگونه که دکتر سها متوجه شده

 برای هدايت مومنان نیست بلکه با توجه به تمامی  آيات قرآن به

 کند. رسیم که هم مومنان و هم کافران را هدايت میاين نتیجه می

 

 گرديم به  آياتی که ايشان ذکر کرده اند. خداونداما باز می 

 فرمايد: می

                                                           
 2-بقره .1

 57-يونس .2
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. ُمدْبِرِينَ وَلَّوْا إِذَا الدُّعَاءَ الصُّمَّ تُسْمِعُ وَلَا اْلمَوْتَى تُسْمِعُ لَا إِنَّكَ

 بِآيَاتِنَا يُؤِْمنُ مَنْ إِلَّا تُسِْمعُ إِنْ  َضلَالَتِهِمْ عَنْ الْعُمْیِ  بِهَادِی أَنْتَ وَمَا

 1مُسِْلمُونَ فَهُمْ

 هب را ندای و، بگردانی شنوا را دالن مرده توانینمی تو گمانبی»

 . گريزندومی کنندمی پشت که وقتی، برسانی کران گوش

 سوی به و بازگردانی گمراهیشان از را کوردالن توانینمی تو 

 که شنواگردانی توانیمی را کسانی تنها تو. کنی رهنمودشان حق

 شوندگان تسلیمآنان  که چرا، باشند داشته ايمان ما آيات به

 «.هستند

 فرمايد: و همچنین می

 ِبمَغْفِرَةٍ  َفبَشِّرْهُ بِالْغَیْبِ الرَّحْمَنَ  وََخشِیَ الذِّکْرَ اتَّبَعَ  مَنِ تُنْذِرُ إِنَّمَا

 2کَرِيمٍ وَأَجْرٍ

 زا پنهانی و، کند پیروی قرآن از که ترسانیمی را کسی تنها تو»

 و گذشت به را کسی چنین. باشد داشته هراس مهربان( خداوند)

 «.بده مژده ارزشمندی پاداش

 

                                                           
 81و 80-نمل .1

 11-يس .2
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گیرد که طبق اين آيه، ی نمل نتیجه میی سورهمنتقد از آيه

کند. اين نتیجه گیری قرآن کافران را مرده، کر و کور معرفی می

درستی نیست. گويا از ديد جناب منتقد هر گِردی، گردوست. قرآن 

به دو رسد را کسانی که مسلمان نیستند و  آيات اسالم بدانان می

 کند: گروه تقسیم می

فرمايد که آنان سخن حق خداوند در مورد گروهی از کافران می

 شنوند: را نمی

 يَفَْقهُونَ لَا قُلُوبٌ  لَهُمْ  وَاْلإِنْسِ  الْجِنِّ مِنَ  َکثِیرًا لِجَهَنَّمَ  ذَرَأْنَا وَلَقَدْ

 أُولَئِكَ بَِها يَسْمَعُونَ لَا آذَانٌ وَلَهُمْ ِبهَا يُبْصِرُونَ لَا أَعْیُنٌ وَلَهُمْ بِهَا

 1الْغَافِلُونَ ُهمُ أُولَئِكَ أَضَلُّ  هُمْ بَلْ کَالْأَنْعَامِ

 که ايمکرده پراکنده و آفريده را آدمیان و جّنیان از بسیاری ما»

 که دارند هايیدل. آنان است آن در اقامت و دوزخآنان  سرانجام

 و، بینندنمی هابدان که دارند هايیچشم و، فهمندنمی هابدان

 چهارپايانند همسان اينان. شنوندنمی هابدان که دارند هايیگوش

 «.هستند خبربی واقعاً اينان.  ترندسرگشته بلکه و

 2يَسْمَعُونَ لَا وَهُمْ سَمِعَْنا قَالُوا کَالَّذِينَ  تَکُونُوا وَلَا

                                                           
 179-اعراف  .1

 21 –انفال  .2
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 که آن حال و شنیديم،: گفتندمی که نباشید کسانی مانند و»

 «شنوندنمیآنان 

دهد که منظور از نشنیدن ی انفال نشان میی فوق از سورهآيه

در قرآن، نشنیدن ظاهری نیست. شنیدن در قرآن همان شنیدن  

ها و وصول به حقیقت مقصود آيات و به دنبال آن، تفکر در شنیده

و کنند شنوند و در آن تامل نمیاست. کافرانی که حقايق را نمی

ای حائل شده است، همان میان گوششان و حقیقت پرده

 ناشنوايانند. 

وجه تداند؟ به  آيات زير ی کافران را ناشنوا میاما آيا قرآن همه

 نمايید: 

 فِی نَفًَقا تَبْتَغِیَ أَنْ اسْتَطَعْتَ فَإِنِ إِعْرَاُضُهمْ َعلَیْكَ  کَبُرَ کَانَ وَإِنْ

 عَلَى لَجَمََعهُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ بِآيَةٍ فََتأْتَِیهُمْ السَّمَاءِ فِی سُلَّمًا أَوْ الْأَرْضِ

 َيسْمَعُونَ الَِّذينَ َيسْتَجِیبُ  إِنَّمَاالْجَاهِلِینَ.  ِمنَ تَکُونَنَّ َفلَا الْهُدَى

 1ُيرْجَعُونَ إِلَیْهِ ثُمَّ اللَّهُ يَبَْعثُهُمُ وَالْمَوْتَى

، است سنگین و سخت تو برای تو از ايشان روگردانی اگر»

 آسمان سوی به نردبانی يا و بزنی زمین در نقبی توانیمی که چنان

 بر راآنان  بخواهد خدا اگر ولی. بیاوری ايشان برای دلیلی و بگذاری

                                                           
 36و  35-انعام .1
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. دانندنمی مباش کسانی یزمره از پس. کرد خواهد جمع هدايت

 برمی مردگان خداوند و دارند شنوا گوش که پذيرندمی کسانی تنها

 «شوندمی برگردانده او سوی به شدنزنده از و پس. انگیزد

توان با يك چوب راند. چراکه گروهی ی کافران را نمیپس همه

 دهند و حقیقت رارسد، بدان گوش فرا میها آن از آنان اگر حق به

 گردند. کنند و مسلمان میکنند و از آن پیروی میدرك می

ان توان کور و کر خواند بلکه از میان آننمیی کافران را پس همه

 برسد، از آن تبعیت کرده وها آن افرادی هستند که اگر حقیقت به

 شوند. مسلمان می

 

سوره نمل محمد  81ی کند که طبق آيهمنتقد در ادامه بیان می

تواند هیچ کافری را هدايت کند پس هیچ کافری هدايت نمی

 گويد: شود. او مینمی

توانی قرآن را به ين  آيات گفته شده که تو )محمد( نمی)در ا

فهمند. در حالی که آنان بفهمانی و فقط مومنانند که قرآن را می

کسی که ايمان ندارد محتاج هدايت است و قبول  آيات توسط 
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شنوند، شنواندن مومنان که امری طبیعی است. مومنان که خود می

 1همیت دارد.(و فهماندن قرآن به اهل شرك و کفر ا

نخست اينکه در اين آيه سخنی از فهمیدن يا نفهمیدن قرآن 

 باشد. میها آن ها و هدايتنیست. بلکه سخن از شنوا کردن انسان

پاسخ کوتاه به اين سخنان منتقد اين است که اصوال هدايت 

ی حضرت محمد )صلی اهلل علیه و سلم( نیست بلکه هدايت وظیفه

ی ی خداوند در سورهگیرد. طبق گفتهمیاز جانب خداوند صورت 

تواند کافران را هدايت کند. نمل، پیامبر)صلی اهلل علیه و سلم( نمی

ی بله اين سخن کامال درستی است. در مباحث پیشرو در ادامه

فصل، بحث هدايت و گمراهی را به تفصیل بیان خواهیم کرد و 

ز جانب نشان خواهیم داد که بر اساس  آيات قرآن، هدايت ا

گیرد. توضیح اينکه برای هدايت يك فرد، خداوند صورت می

بايست حقیقت را به وی عرضه کرد و او را به راه حق نخست می

بايست درون، ضمیر و قلب او به راهنمايی و ترغیب کرد. سپس می

ی نخست حق متمايل گردد تا منجر به پیروی از حق شود. مرحله

صلی اهلل علیه و سلم(، قرآن و از طريق دعوت پیامبر اسالم )

گیرد. اما متمايل کردن قلب فرد غیر دعوتگران مسلمان صورت می

                                                           
 305و  304نقد قرآن، صفحه  .1
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مسلمان به حقیقت که منجر به پذيرش اسالم شود از جانب 

. اين سخن دقیقا به اين معنی است که 1گیردخداوند صورت می

ها ندارد بلکه تنها حضرت رسول تصرفی در قلب و وجدان انسان

 ها باشد. ی حق و راهنمای انساند رسانندهتوانمی

 فرمايد: از اين جهت است که خداوند می

 أَعْلَمُ َوهُوَ يَشَاءُ مَنْ يَهِْدی اللَّهَ  وََلکِنَّ أَحَْببْتَ  مَنْ  تَهِْدی لَا إِنَّكَ

 2بِالْمُهْتَدِينَ

 اين ولی داری ارمغان هدايت بخواهی که را کسی توانینمی تو»

 بهتر و، نمايدمی عطاء هدايت بخواهد را که هر که است خدا تنها

 «.راهیابند افرادی چه که داندمی

 فرمايد: و همچنین می

 لَا کَانُوا وَلَوْ الُْعمْیَ تَْهدِی َأفَأَنْتَ إَِلیْكَ يَنْظُرُ مَنْ وَمِنْهُمْ

 3يُبْصِرُونَ

 را نابینايان توانیمی تو آيا نگرندمی تو بهآنان  از گروهی و»

 «نبینند؟ هرچند کنی هدايت
                                                           

ی فصل خواهد امد و از تفصیل اين مطلب با استدالل به  آيات مربوطه در ادامه .1

  .کنیمذکر آن در اين مجال خودداری می

 56-قصص .2

 43-يونس .3
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 شود: سخنان فوق به شکل واضحی در  آيات زير بیان می

 1بِمَُصیْطِرٍ َعلَیْهِمْ لَسْتَ. مُذَکِّرٌ أَنْتَ إِنَّمَا فَذَکِّرْ

 و هدهند پند تنها تو که چرا. کن يادآوری و بده اندرز و پند تو»

 «نیستی. مسلّط و چیرهآنان  بر تو . بس و ایکننده يادآوری

ی پیامبر را تنها تذکر ی غاشیه وظیفهدر  آيات فوق از سوره

دادن يا همان تبلیغ حق و اسالم و رساندن پیام دعوت به مردم 

بر باشد( و پیامداند )چرا که إِنَّمَا از ادات حصر و تاکید میمی

 تواند بر قلب و درون کفار اثری بگذارد. نمی

نکه در جای جای  آيات الهی از آن به عنوان هدايت قرآن با آ

تواند راهنما و تشويق ذکر شده است، با اين حال قرآن تنها می

کننده و انذار دهنده باشد و هدايت تنها از جانب خداوند صورت 

 فرمايد: گیرد. خداوند میمی

 جُلُودُ مِنْهُ تَقْشَعِرُّ مَثَانِیَ مُتَشَابِهًا ِکتَابًا الْحَدِيثِ  أَحْسَنَ  نَزَّلَ اللَّهُ

 ذَلِكَ  اللَّهِ ِذکْرِ إِلَى وَقُلُوبُهُمْ جُلُودُهُمْ َتلِینُ  ثُمَّ رَبَّهُمْ يَخْشَوْنَ الَّذِينَ

 2دٍهامِنْ لَهُ فَمَا اللَّهُ  يُضْلِلِ  َومَنْ َيشَاءُ مَنْ بِهِ َيهْدِی اللَّهِ هُدَى

                                                           
 22و  21 -غاشیه .1

 23-زمر  .2
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 که را کتابی. است فرستاده فرو را سخن بهترين خداوند»

 از که افتدمی کسانی اندام بر لرزه آن از. است مکّرر و همگون

 دلهايشان و پوستهايشان پس آن از و، ترسندمی خود پروردگار

 است الهی رهنمود اين.  گرددمی خدا قرآن پذيرش یآماده و نرم

 که هر خدا سازد، ومی راهیاب آن پرتو در بخواهد را که هر خدا و

 «.داشت نخواهد راهبری و راهنما اصالً، سازد گمراه را

مسئله وجود دارد. نخست اينکه قرآن را هدايت  3در اين آيه 

ی قرآن هدايت معرفی کرده است. دوم اينکه خداوند به وسیله

کند. سوم اينکه اگر خداوند کسی را گمراه نمايد، هیچ کس و می

کند. با آنکه قرآن هدايت است تواند آن را هدايت هیچ چیزی نمی

توان فهمید که اگر خداوند اما از قسمت سوم نتیجه گیری می

 تواند هدايت کند. از اين مسئلهگمراه نمايد، حتی قرآن نیز نمی

توان اين نتیجه را گرفت که هدايت و گمراهی تنها بدست می

خداوند است نه به دست پیامبر و يا قرآن. بلکه هنگامی که از 

ها آن آن و يا پیامبر به هدايت تعبیر شد، صرفا بدان معناست کهقر

 راهنمای به سوی هدايت هستند. 

 

 شود: ی زير نیز تايید میسخنان فوق با آيه
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 عَلَى وَخَتَمَ  عِلْمٍ عَلَى اللَّهُ  وَأَضَلَّهُ هَوَاهُ  إِلَهَهُ  اتَّخَذَ  مَنِ  أَفَرَأَيْتَ

 أََفلَا اللَّهِ بَعْدِ  مِنْ يَْهدِيهِ فَمَنْ غِشَاوَةً بَصَِرهِ لَىعَ  وَجَعَلَ وَقَْلبِهِ سَمْعِهِ

 1تَذَکَّرُونَ

 خود خدايی به را خود هوس و هوا که را کسی ایديده هیچ»

 بر و، است ساخته گمراه را او خدا آگاهی وجود با و، است گرفته

 انداخته ایپرده چشمش بر و است گذاشته مهر او دل و گوش

 پند آيا ؟کند هدايت را او تواندمی خدا جز کسی چه پس ؟!است

 «شويد؟نمی بیدار و گیريدنمی

کند که اگر خداوند بر گوش در اين آيه به صراحت بیان می

کسی )به سبب کارهای خود همان شخص( پرده افکند، هیچ 

تواند او را هدايت کند. يعنی نه قرآن شخصی و هیچ چیزی نمی

(. هدايت کند و نه پیامبر )صلی اهلل علیه و سلم راها آن تواندمی

يعنی هدايت و گمراهی از جانب خداست. اما خداوند در چه 

 کند؟ها را هدايت میمواقعی اين گونه انسان

 وَهُمْ َلتَوَلَّوْا أَسْمََعهُمْ وَلَوْ َلأَسْمَعَهُمْ  خَیْرًا ِفیهِمْ  اللَّهُ  عَلِمَ وَلَوْ

 2مُعْرِضُونَ
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را شنوا ها آن ،داشتمی سراغ ايشان در نیکی اوندخد اگر»

 چرا ؛ کردندمی سرپیچی، رسانیدمیآنان  گوش به اگر ولی، کردمی

 «.روگردانند ايشان که

پس اگر خداوند در آنان خیری سراغ داشته باشد، نخست آنان 

ی زير گرداند. و هنگامی که شنوا شدند، طبق آيهرا شنوا می

 شوند: هدايت می

 إِلَیْهِ ثُمَّ  اللَّهُ  يَبْعَُثهُمُ وَالْمَوْتَى يَسْمَُعونَ الَِّذينَ يَسْتَجِیبُ إِنَّمَا

 1يُرْجَعُونَ

 مردگان خداوند و دارند شنوا گوش که پذيرندمی کسانی تنها»

 «شوند.می برگردانده او سوی به شدنزنده از پس و. انگیزد برمی

 

 

نتیجه تمامی سخنان باال اين است که بر طبق منطق قرآنی، 

گیرد. پس خداوند است که هدايت تنها از جانب خداوند صورت می

کند و نه پیامبر )صلی کافران را در صورت شايستگی هدايت می

اهلل علیه و سلم(. بلکه آنچه از پیامبر )صلی اهلل علیه و سلم( بر 

ی باشد. با اين توضیح انتقاد نويسندهآيد تنها تبلیغ اسالم میمی
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تواند هدايت نمايد پس اصوال ملحد مبنی بر اينکه چون محمد نمی

هیچ کافری نبايد هدايت شود، صحیح نیست چرا که هدايت 

افتد و نه از جانب پیامبر )صلی کافران از جانب خداوند اتفاق می

علیه و سلم(، اهلل علیه وسلم(. با اين حال پیامبر اکرم )صلی اهلل 

قرآن و دعوتگران در افزايش ايمان مومنانی که از قبل به سمت 

 توانند موثر باشند. اسالم هدايت شده اند، می

 

 گويد: در ادامه می

)وجود مومنین نافی  آيات فوق است. چون قبل از اينکه محمد 

ی ياران بعدی محمد کافر بودند و با آمدن دعوتش را آغاز کند همه

آنان هدايت شدند و ايمان آوردند. يعنی دعوت محمد کافران قرآن 

را هدايت کرده که ناقض  آيات فوق است. يعنی  آيات فوق با 

 1واقعیت در تناقضند.(

از توضیحاتی که در باال داده شد، بطالن سخنان جناب منتقد 

تواند شود. منتقد متوهم شده است که چون محمد نمینمايان می

ای نبايد وجود صوال هیچ انسان هدايت شدههدايت کند پس ا

داشته باشد. از آنجايی که در واقعیت خیلی از کافران هدايت شده 
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ی نمل سوره 81ی اند، اين واقعیت مخالف نص قرآن در آيه

گويیم که هدايت از باشد. در حالی که طبق توضیحات باال میمی

یه و سلم(. جانب خداوند است و نه از جانب محمد )صلی اهلل عل

پس آنهايی که هدايت شده اند، توسط خداوند به اين مقام نائل 

اند و نه توسط پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و سلم(. با اين شده

 شود. وجود هیچ تناقضی میان قرآن با واقعیت مشاهده نمی

 

 گويد: منتقد در ادامه می

)اين مفهوم با اصل دعوت محمد هم در تناقض است چون 

ديهی است که محمد قرآن را آورده تا کفار را به اسالم دعوت کند ب

تواند مومنان را هدايت اما در اينجا گفته شده که قرآن فقط می

کند؟!! اشکال ديگر مطلب فوق اين است که خدا را ناتوان قلمداد 

يی بیاورد که هاکرده است. يعنی خدا قادر نیست  آيات و گفته

بیر ديگر خدا قدر به هدايت بندگانش بندگانش بفهمند. به تع

 1نیست.(

تواند مومنان در صفحات قبل بطالن اين سخن که قرآن فقط می

را هدايت نمايد، نشان داديم و بیان کرديم که قرآن هم مومنان و 
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کند.  آياتی که در هم کافران را به سوی راه هدايت، راهنمايی می

شد. اما بر خالف ادعای بااين باره ذکر گرديد مويد اين قضیه می

ی نويسنده، سخنی از نويسنده، در هیچ جايی از  آيات مورد اشاره

ها وجود ندارد. بر عدم توانايی خداوند در راستای هدايت انسان

عکس  آيات مختلفی از قرآن کريم، سخنان جناب منتقد را نقض 

 کند: می

 لَهَا أَعْنَاقُُهمْ فَظَلَّتْ  آيَةً السَّمَاءِ  مِنَ  عَلَْیهِمْ نُنَزِّلْ نَشَأْ  إِنْ

 1خَاضِعِینَ

 که نمايیممی نازلآنان  بر آسمان از ایبخواهیم، معجزه ما اگر»

 «.شوند تسلیم آن برابر در گردنهايشان

 ی زير دقت نمايید. ی باال به آيهبرای فهم آيه

 تُکْرِهُ  أَفَأَنْتَ  جَِمیعًا کُلُّهُمْ اْلأَرْضِ ِفی مَنْ  لَآمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ

 2مُؤْمِِنینَ يَکُونُوا حَتَّى النَّاسَ

 جملگی زمین یکره مردمان تمام، خواستمی پروردگارت اگر»

 که سازی مجبور را مردمان خواهیمی تو آيا. آوردندمی ايمان

 «بیاورند؟ ايمان
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ی نحست بدان اشاره شده ای که در آيهپس منظور از نشانه

 ای است که هر انسانی را از سر اجبار متقاعد نمايد.است، معجزه

کند که خداوند توان هدايت )هدايت اين  آيات به صراحت بیان می

اه اجباری( بندگان را دارد اما آن هدايتی که از روی اجبار و اکر

ر است. بلکه هدايتی که از روی اختیار بباشد فاقد هرگونه ارزشی 

 باشد. بی ايمانی کافران به خاطر نبودنخواسته باشد ارزشمند می

 نشانه بر حقیقت اسالم و يا ناتوانی خداوند نیست بلکه آنان به

سبب اعمال خودشان، قلب و گوش و چشمشان زنگار گرفته و با 

نفسشان  اند و شیطان ودهند خو گرفتهاعمالی که انجام می

اعمالشان را در چشمانشان آراسته است. از اين جهت است که 

توان به خاطر ايمان فهمند. قرآن و خداوند را نمیحقیقت را نمی

نیاوردن کافران مورد عتاب قرار داد همانگونه که خورشید را 

توان به سبب عدم شناسايی نور توسط نابینايان سرزنش کرد. نمی

نیست بلکه چیزی مانع از دريافت آن شده  ايراد در منشاء هدايت

 فرمايد: است. خداوند می

 1يَکْسِبُونَ کَانُوا مَا قُلُوبِهِمْ عَلَى رَانَ  بَلْ کَلَّا
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 زده زنگ را دلهايشان ايشان تالش و کردار اصالً !هرگزاهرگز»

 «است. کرده

 

 گويد: سها در ادامه می

کفار بخاطر بی  )از طرف ديگر بر اساس  آيات فوق، مجازات

ايمانی ظالمانه است. چون خدا نتوانسته  آياتی نازل کند که آنان 

بفهمند و قبول کنند. وقتی از خدا کاری ساخته نیست از بندگان 

ضعیف چه ساخته است. اين دقیقا مثل اين است که شما مطلبی 

تخصصی را به فرد نا آشنايی نشان دهید و او را دعوت به فهم آن 

فهمد. آيا صحیح است که آن فرد نا آشنا را ا آن فرد نمیکنید. طبع

فهمی؟ قطعا صحیح سرزنش و تنبیه کنید که چرا اين مطلب را نمی

نیست. بهمین نحو اگر قرآن بنحوی است که فقط مومنان 

 1فهمند، عذاب کافران ظلمی فاحش است.(می

نخست اينکه  آيات مورد نظر در سوره نحل در مورد فهمیدن 

و يا نفهمیدن آن نبوده است. همچنین بطالن سخنان جناب  قرآن

 دکتر در مورد ناتوان بودن خداوند از هدايت را نشان داديم. 
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کنیم که ما جناب دکتر سها و تمامی همفکرانشان را تحدی می

 تنها در يك مورد نشان دهند که خداوند فرموده باشد که قرآن را

ن چنین سخنی به میان آمده فهمند. در کجای قرآتنها مومنان می

 است؟ 

 فرمايد: خداوند می

 اللَّهِ  کَلَامَ يَسْمَعَ حَتَّى فَأَجِرْهُ اسَْتجَارَكَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ أَحَدٌ وَإِنْ

1يَعْلَمُونَ لَا قَوْمٌ  بِأَنَّهُمْ ذَِلكَ مَأْمَنَهُ  أَبْلِغْهُ ثُمَّ

 ات بده پناه را او، طلبید پناهندگی تو از مشرکان از يکی اگر»

 ناي. برسان خودش امن محلّ به را او آن از پس بشنود را خدا کالم

 «نادان هستند. مردمان مشرکان که است خاطر بدان

اه فرمايد اگر مشرکی به سوی شما پناه آورد، او را پنخداوند می

ده تا کالم خدا را بشنود. اين سخن و سفارش چه معنايی خواهد 

 مشرکان قرآن را نفهمند؟  داشت اگر چنانچه

 فرمايد: همچنین می

 2لُدًّا قَوْمًا بِهِ وَُتنْذِرَ الُْمتَّقِینَ بِهِ لِتَُبشِّرَ  بِلِسَانِكَ يَسَّرْنَاهُ فَإِنَّمَا
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 به تا، ايمآورده فراهم آسان و ساده تو زبان به را قرآن ما»

 آن با را سرسخت مردمان و، دهی مژده را پرهیزگاران، آن یوسیله

 «.بترسانی

ی قرآن کافران را بايست به وسیلهی فوق، پیامبر میطبق آيه

ها آن انذار دهد. اين امر چگونه اتفاق خواهد افتاد در صورتی که

 قرآن را نفهمند؟ 

همچنین در  آيات متعددی در قرآن کريم، مشرکان و کافران 

ها آن قرآن گیرند. اگر از ديدمورد خطاب قرآن و خداوند قرار می

 چه معنايی خواهد داشت؟ها آن قران را نفهمند، خطاب و انظار

 اگر به زعم ايشان، خداوند گفته است که قرآن را تنها مومنان

-کنیم که تنها يك آيه که نشانفهمند، از ايشان درخواست میمی

 ی اين سخن باشد را به ما نشان دهد. دهنده

نها به دلیل عمل خود آنان براساس  آيات قرآن عذاب کافران ت

از حق منحرف گردند و ها آن است. اعمال و گناهانی که باعث شده

ر ی باطلی که دارند خرسند باشند و از حق و اسالم دوبه آن عقیده

 بمانند. 
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 های هدایت در قرآنشبهه: روش

پردازد که در آن قرآن يی میهاسها در اين قسمت به روش

سعی بر هدايت افراد دارد. منتقد کالم خود را با سخنان درستی 

 کند: آغاز می

)معجزه و دلیل جوهر دعوت به يك اعتقاد دينی است. تنها از 

توان به پیامبر بودن فردی اطمینان طريق معجزه است که می

های هحاصل کرد. و از طريق آوردن داليل معتبر است که گفت

ی حقیقی کند. اگر کسی معجزهپیامبر با معجزاتش همراهی می

نیاورد هیچ راهی برای اثبات پیغمبر بودن او وجود ندارد و اعتقاد 

 1به او کاری نابخردانه است. . .(

گويد که رفتار محمد )صلی اهلل علیه و سلم( در در ادامه می 

تقد دعوت او مکه و مدينه تفاوت اساسی داشته است. به زعم من

ه بدر مکه با ماليمت همراه بود ولی در مدينه از آنجايی که قدرت 

دست گرفت، برای پیش برد دعوت از زور استفاده کرد. از آنجايی 

ی فصل، اين موضوع را با تفصیل بیشتری بیان که منتقد در ادامه

 کنیم. کند، سخنان خود در اين باره را به آينده موکول میمی
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 ی موثر بودن دعوت به ايمان تناقض دارد؟ن دربارهآيا قرآ

گويد: )در مورد اينکه اصوال آيا دعوت به ايمان اثربخش سها می

سپس به ذکر چند  1است يا بی اثر، در قرآن تناقض وجود دارد.(

 پردازد: آيه می

 لَا ِذْرهُمْتُنْ لَمْ أَمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ َعَلیْهِمْ سََواءٌ کَفَرُوا الَِّذينَ إِنَّ

  2يُؤْمِنُونَ

 بیم راآنان  چه است يکسان برايشان کفرپیشگان بیگمان»

 «.آورندنمی ايمان، ندهی بیم چه و دهی

 گويد: سها پس از ذکر اين آيه می

ر )اين آيه کلی است و با ان مورد تاکید قرار گرفته است. بناب

تاثیری گويد که دعوت و عدم دعوت مردم هیچ اين با قطعیت می

 مانند(در کفار ندارد و آنان به کفر خود باقی می

 وَالنُّذُرُ الْآيَاتُ تُغْنِی وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِی مَاذَا انْظُرُوا قُلِ 

 3يُؤْمِنُونَ لَا قَوْمٍ عَنْ
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 و آيات ؟!است چیزهايی چه زمین و هاآسمان در بنگريد: بگو»

 ايمان که افتدنمی سودمند کسانی حال به دهندگانبیم

 «.آورندنمی

  کند که به زعم منتقد در تناقض بادر مقابل  آياتی را ذکر می

 باشد: آيات فوق می

 لَا النَّاسِ أَکْثَرَ  وَلَکِنَّ  رَبِّكَ  مِنْ  اْلحَقُّ إِنَّهُ ِمنْهُ مِْريَةٍ فِی تَكُ فَلَا

 1يُؤْمِنُونَ

 و است حق قرآن. مده راه خود به گمانی و شكّ  قرآن یدرباره»

 «.آورندنمی ايمان مردم بیشتر ولی، است آمده پروردگارت سوی از

 وَلَکِنَّ الْحَقُّ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ  أُنْزِلَ وَالَِّذی الْکِتَابِ آيَاتُ تِلْكَ  المر

 2يُؤْمِنُونَ لَا النَّاسِ أَکْثَرَ

 از که چیزی و. است کتاب از هايیآيه، اينها. را. میم. الم. الف»

 بسیاری ولیکن، است حق است شده نازل تو بر پروردگارت سوی

 «.گروندنمی مردم از

 گويد: ملحد می

                                                           
 17-هود .1

 1-رعد .2
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دهند که انذار و ) آيات فوق و  آيات متعدد ديگر نشان می

دعوت به ايمان و  آيات موثرند و حداقل بخشی ازکفار ايمان 

آورند. بنابر اين بین اين دو دسته  آيات تناقض وجود دارد. می

 گويد کفار به هیچ عنوان با دعوت و انذار و آيه ی اول میدسته

گويد که بخشی از ی دوم میستهآورند در حالی که دايمان نمی

 1آورند.(مردم ايمان می

کند و از ی يس اشاره میسوره 10ی نخست اينکه منتقد به آيه

ات آورند. به  آيگیرد که هیچ يك از کافران ايمان نمیآن نتیجه می

 زير توجه نمايید: 

 فِی جَعَلْنَا إِنَّا. يُؤْمِنُونَ لَا فَهُمْ أَکْثَِرِهمْ َعلَى الْقَوْلُ حَقَّ لَقَدْ

 بَیْنِ مِنْ وَجَعَلْنَا. مُقْمَحُونَ فَهُمْ الَْأْذقَانِ إِلَى فَهِیَ أَغْلَالًا أَعْنَاقِهِمْ

 وَسَوَاءٌ. يُبْصِرُونَ لَا َفهُمْ فَأَغَْشیْنَاهُمْ سَدًّا خَلِْفهِمْ وَمِنْ سَدًّا أَيْدِيهِمْ

 2يُؤْمِنُونَ لَا ُتنْذِرُْهمْ لَمْ أَمْ  مْأَأَنْذَرْتَهُ عَلَیْهِمْ

آنان  و، است پیوسته حقیقت بهآنان  بیشتر یدرباره سخن»

 تا که اندازيممی غلّهايی گردنهايشان به ما. آورندنمی ايمان ديگر

 داشته نگاه باال به رو ايشان سرهای و رسدمی هايشانچانه

                                                           
 309صفحه نقد قرآن،  .1

 10تا  7 -يس .2
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 سدّی ايشان سر پشت در و، سدّیآنان  روی پیش در ما شود. می

 ديگر و ايمگرفته را ايشان چشمان جلو وسیله بدين و ايمداده قرار

 برايشان، نترسانی را ايشان چه و بترسانی راآنان  چه. بینندنمی

 «.آورندنمی ايمان است يکسان

( نگاهی 7ی )يعنی آيه 10ی ی قبل از آيهاگر به چند آيه

د بیاندازيم نگاهی بیاندازيم متوجه خواهیم شد که خداوند در مور

چه افرادی گفته است که انذار برای آنان اثری در پی نخواهد 

برد چراکه داشت. خداوند اين سخن را برای تمامی کافران بکار نمی

خن کفر در مورد بیشتر آنان به حقیقت فرمايد که سمی 7ی در آيه

پیوسته است و نه در مورد تمامی آنان. و سپس در مورد همان 

 نذارفرمايد که چه آنان را انذار دهی و چه اافراد )اکثريت( نیز می

 ندهی، تفاوتی برای آنان نخواهد داشت. 
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 1عدم ارائه معجزه -1شبهه: 

 زمانی کنندمی ادعا و اندکرده منتشر متنی ستیزاناسالم اخیرا

 ربطیبی مطالب و کرده فرار شده معجزه درخواست پیامبر از که

 حضور تقديم پاسخ و شبهه اهلل شاء . إن(أستغفراهلل) است گفته

 . شد خواهد سروران شما

 (93 تا 90إسراء:  ی)سوره: شبهه

 نجوشانى ما براى اىچشمه زمین از تا گفتند (قريشیان) و»

 ندرختا از باغى تو براى يا (90) آورد نخواهیم ايمان تو به هرگز

 سازى روان جويبارهاها آن میان از آشکارا و باشد انگور و خرما

 فرو ما )سر( بر پاره پاره را آسمان کنىمی ادعا چنانکه يا (91)

 اىنهخا تو براى يا (92) آورى برابر در را فرشتگان و خدا يا اندازى

 اطمینان تو رفتن باال به و روى باال آسمان به يا باشد طال از

 پاك بخوانیم، بگو را آن که کنى نازل کتابى ما بر تا داشت نخواهیم

 « (93)هستم.  رسول بشرى جز )من( آيا من پروردگار است

 بشری من که گويدمردم، می منطقی درخواست جواب در محمد

 مردم ظاهری کردن قانع برای مغالطه دوآيه  اين در. نیستم بیش

                                                           
الی  455برگرفته از کتاب الحاد نوين باتالق رنگین، مراد يوسفی، نشر احسان، ص  1
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 شما پس هستم بشر من چون گفته اينکه است: اول شده آورده

 با تناقض در استدالل باشید، اين داشته معجزه انتظار من از نبايد

 انسان که) پیشین پیامبران به که است قرآن ديگر یآيه دهها

 معجزه مانع بودن انسان پس. است داده نسبت معجزه (بودند

 . باشد داشته معجزه بايد و تواندمی رسول انسان و نیست آوردن

 هستم، درحقیقت رسول بشری من که جواب، گفته در ثانیا

 به و محمد خود ضد بر پاسخ، استدالل در رسول لغت از استفاده

 دلیل همین به درست چون. است معجزه کنندگان درخواست نفع

 باشد.  داشته معجزه بايد است رسول فردی که

 : پاسخ

 نبايد هستم بشر من گفته پیامبر !اندکرده استداللی عجب

 چه از راآيه  اين چیست؟ قرآن همین پس !کرد معجزه تقاضای

 اي شده معرفی پیامبر یمعجزه عنوان به که کتابی! ايدآورده کتابی

تر عجیب دوم استدالل و !بس و دارد وجود بازار در گونههمین

 داشته معجزه انتظار نبايد رسولم من چون گفته پیامبر !است

 !شودمی استنباطآيه  کجای از اين دانمنمی واقعا !باشید

 خود از است، يعنی «شده فرستاده» معنای به رسول اصال

 بايد بپردازد بلکه دادن نشان معجزه به که ندارد استقاللی
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 اين، نفی کجای. )بدهد ايشان به را قابلیت و امکان اين پروردگار

 !(است معجزه داشتن

 برای را است معجزه که قرآنی من که باشدمی اين آيات  منظور

 خداوند اختیار در خواهیدمی که ديگری چیزهای و امآورده شما

 به پاسخ در اين. هستم فرستاده يك صرفا بنده. من نه است

 و ماندند ناتوان قرآن مقابل در که هست مشرکانی هایگیریبهانه

 بسیار اينکه کما. نمودند مطرح غريب و عجیب هایدرخواست

 و شدند متحول قرآن از آياتی  شنیدن با که پذيریحق افراد بودند

 . باشد بشر به متعلق کالم اين ندارد امکان گفتندمی

 بايد مشرکان آوردن ايمان برای دارند انتظار ستیزاناسالم

 چه هر تا! باشدها آن هایخواسته اختیار در «خدا قدرت»

 !نیاورند هم شايد و بیاورند ايمان بلکه شود ظاهر فورا خواستند

 اختیار در خدا يا باشد خدا اختیار در بايد بنده: سوال يك

 هشد فرستادهها آن برای که چیزی بدانیم بايد (اهلل معاذ) !بنده؟

 را سخنان اين و نداشتند کردن قبول قصدها آن ولی بود کافی بود

 شدن متحول و قرآن مقابل درها آن ناتوانی و عجز. گفتندمی

 . باشد ادعا اين بر گواهی تواندمی عرب جهان اديبانِ بزرگترين

 : شبهه یادامه
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مردم،  توسط معجزه درخواست مقابل در زير یآيه در همچنین

  (133طه:  ی)سوره: است داده نامعقولی جواب

 آورد؟نمی ما براى اىمعجزه پروردگارش جانب از چرا گفتند و»

 نیامدهآنان  براى است پیشین کتابهاى در آنچه روشن دلیل آيا

 «(133) است؟

 دهدمی جواب مردم توسط معجزه درخواست مقابل در محمد

 نوشته کتبشان در که آورديم معجزه گذشته پیامبران برای: که

: دارد وجود معقول غیر ینکته دو حداقل جواب اين است، در شده

. است خاص پیامبر يك شناخت معجزه، برای که است بديهی اوال

 محمد که ببريم پی عیسی و موسی یمعجزه از است ممکن چگونه

 پیشین پیامبران کتب که شده ادعا قرآن در: ثانیا است؟ پیامبر

 تحريف کتب آن به که خواهدمی مردم از اينجا در و شده تحريف

 نیست؟ قرآن در آشکار تناقضی اين کنند، آيا رجوع شده

 است ممکن. نیستند هم و معتبرند هم گذشتگان کتب يعنی

 در. است درست گذشتگان کتب از قسمتهايی که شود داده جواب

 و درست قسمت فالن که بدانند کجا از مردم که گفت بايد جواب

 است؟ نادرست قسمت فالن

  :پاسخ
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 توضیح شبهه درمورد بفرمايید، بعد توجه گفتگو اين به اول

 اهلل.  شاء إن داد خواهیم

 ياد انگلیسی زبان من که است تو تقصیر همه پدر: پسر

 پسرم؟ است من تقصیر چرا: گیرم. پدرنمی

 خری. نمی را افزار نرم فالن من برای چون: پسر

 وت برای کتابی هر و افزارنرم هر پسرم. من است بهانه اين: پدر

 افزارینرم وگرنه بخوانی و بدهی خودت به تکانی بايد هم بخرم، تو

 حال به تا و است افزارنرم ترينمعروف گرفتم برايت گذشته ماه که

 تو که است اين مشکل ولی اندگرفته ياد آن با زيادی خیلی افراد

 بخوانی.  که خواهینمی و خوانینمی

 بگیرم.  ياد تا بخری برام بايد ندارم اينها به کاری من: پسر

-فامیل از کنی، يکی تالش بايد گرفتن ياد برای تو پسرم: پدر

 ولی خريد پسرش برای هم را گويیمی تو که افزارینرم اين ما های

 هم مردود و نگرفت ياد کردنمی تالش و خواستنمی پسرش چون

 !شد

 : بفرمايید توجه طه یسوره 133 یآيه به حال
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الصُّحُفِ فِی مَا بَینَةُ  تَأِْتهِم أَوَلَمْ رَِّبّهِ مِّن بِآيةٍ  يأِْتینَا لَوْلَا وَقَالُوا 

1الْأُولَى
 

. آوردنمی ما برای پروردگارش سوی از ایمعجزه گويند: چرامی»

  ؟«است نیامده ايشان پیشین، پیش هایکتاب یمعجزه آيا

 . بفرمايید مطالعه خوبی به راآيه  یترجمه

 هایدرخواست کافران که کرديم اعالم گذشته مطالب در

. دکنن باور تا . . .(و شود تکه تکه آسمان)داشتند،  غريبی و عحیب

 از عجیبی هایدرخواست چنین هم گذشته هایامت در اتفاقا

 چون. کردندنمی قبول هم باز ولی گرفتمی صورت پیامبران

 ماجراها همان به اشارهآيه  اين حال. کنند قبول خواستندنمی

 صورت معجزاتی چنینها آن برای پیشین هایامت در. دارد

 برای که شدمی موجب همین و کردندنمی قبول باز ولی گرفتمی

 . شود نازل عذابها آن

 چیزی چنین چرا گويدمی و است ماجرا همینآيه  اين منظور

 ایگیرانهبهانه هایدرخواست سرنوشت خود که حالی در گويیدمی

 . دانیدمی را گرفته صورت گذشته هایامت در که

                                                           
 133-طه .1
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 و بگیرد ياد خواهدنمی هم کنید، پسر توجه پسر و پدر مثال به

 چنین ديگر افراد برای که حالی در کندمی گیریهم بهانه

 ياد خواستندنمی» همها آن چون ولی بود شده تهیه افزارینرم

 افزارنرم پدر اينکه با. )نداشت توفیقی افزار، هیچنرم «بگیرند

 . (بود خريده برای او قدرتمندی

 باز (قدرتمند یمعجزه اين) قرآن وجود با هم شبهه به جواب در

 حال (نداشتند فهمیدن قصد چون) کردندمی گیریبهانه هم

 استدالالت آوردن و گويیپراکنده به شروع ستیزاسالم ینويسنده

 و دوزدمی و بُردمی خودش برای !است کرده خود غريب و عجیب

 استناد بدان شده تحريف اينکه وجود با چرا... و فروشدمی

 ناراست، چرا؟! نصفش و راست نصفش چرا کند؟!می

 مقابل ( در183عمران: )آل آيه در شبهه: همچنین یادامه

 است.  داده نامعقولی مردم، جواب توسط معجزه درخواست

 هیچ به که بسته پیمان ما با خدا گفتند که (يهود) همانان»

 نىآسما آتش که بیاورد قربانیى ما براى تا نیاوريم ايمان پیامبرى

 پیامبرانى من از پیش قطعا بگو بسوزاند قبول( نشانه به را )آن

 استر اگر آوردند شما براى گفتید آنچه با را آشکار داليل که بودند

 « (183)کشتید.  راآنان  چرا پس گويیدمى
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 : دارد وجود آشکار خطای ، سهآيه اين در

 دلیل گذشتگان توسط انبیاء کشتن يا و نیاوردن ايمان. 1

 . آورد نخواهند ايمان هم امروزيها که شودنمی

 نسلهای گناه بخاطر بعدی نسلهای توبیخ و مجازات اين. 2

 . است عادالنه غیر و ظالمانه عملی است، که پیشین

 داشتن اينکه. دارد وجود اينجا نیز قبل یآيه ايراد همان. 3

 . کندنمی اثبات را محمد نبوت که پیشین پیامبران توسط معجزه

  :پاسخ

 (دادم توضیح که ایبچه همان نوع از) گانهبچه استدالل هم باز

 !غريب و عجیب هایاستدالل اين !گويدمی دارد چه ايشان

َهَ  إِنَّ  قَالُوا الَّذِين  يأْتِینَا َحتَّى لِرَسُولٍ نُؤْمِنَ أَلَّا إِلَینَا َعهِدَ اللَـّ

 وَبِالَّذِی بِالَْبینَاتِ َقبْلِی مِّن ُرسُلٌ  جَاءَکُمْ قَدْ  قُلْ  النَّارُ تَْأکُلُهُ  بِقُرْبَانٍ

1صَادِقِینَ  کُنتُمْ  إِن َقتَلُْتمُوهُمْ فَلِمَ قُلْتُمْ
 «که هستند کسانی آنان 

 کرده سفارش ما به و) است گرفته پیمان ما از خداوند: گفتند

 ما برای که هنگامی نیاوريم، مگر ايمان پیغمبری هیچ به که (است

 برابر در و شود پیدا آسمانی آذرخش) آتش و بیاورد قربانی

                                                           
  .183 :عمرانآل . 1
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 و روشن دالئل من از پیش پیغمبرانی: بگو !بخورد را آن (ديدگانمان

 چرا پس (اندنموده شما به و) اندآورده خود با گفتید که را چیزی

  !؟«راستگويید ايد، اگرکشته راآنان 

 يك تا آوريمنمی ايمان ما گويندمی کافران که بفرمايید توجه

 به خداوند ولی !ندهی انجام برايمان «ما خود میل باب» معجزه

 برای (درخواستی) معجزات نوع بگو: اينها آن به فرمايدمی پیامبر

 لکهب نیاوردند ايمان تنها گرفت، نه انجام هم شما از قبل ناباورانِ

 خود قرآن باشند پذيرحق اگر کافران !کردند شهید هم را پیامبران

 . کنندمی گیریبهانه و کنندنمی قبول ولی است دلیل بزرگترين

 : دوم و اول ايراد جواب

 بلکه نیست استدالل و معجزه نبود مشکل! شودنمی دلیل چرا

 نهان از خود خداوند و است لجبازی و روحی مريضی مشکل

 چه و خواهدمی دلیل واقعا کسی چه که داندمی و دارد خبر بندگان

 در اسالفشان نوع از افراد اين حال. کندمی گیریبهانه کسی

ها آن به را اين است الغیبعالم که خداوند و بودند گذشته هایامت

 همه اين با بودند پذيرحق نیست، اگر کار در توبیخی هیچ. فرمود

 . آوردندمی ايمان اکرم رسول یمعجزه

 : سوم ايراد جواب
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 کافران گیریبهانه به پاسخ بلکه نیست رد و اثبات بحث اصال

 و بدهد حجم خود مطالب به خواسته زور به کنممی احساس. است

 !...است داده قرار همديگر کنار را محتوا از خالی جمالت

 : 48آيه  قصص یشبهه: سوره یادامه

 نظیر چرا گفتند آمد برايشان ما جانب از (قرآن) حق چون پس»

 هب قبال آنچه به آيا است نشده داده او به شد داده موسى به آنچه

 موسی) جادوگرند دو اين گفتند نورزيدند کفر شد داده موسى

 . «(48)منکريم را همه ما گفتند و اندساخته هم با که (رونهاو

 و فرستاديم معجزه موسی برای ما چون که است اينآيه  مفهوم

 !فرستیمنمی هم شما برای نیاوردند ايمان زمان آن مردم

 در است، چون تضاد در قرآن ديگر یآيه چندين باآيه  اين: اوال

 و است شده پذيرفته معجزه تاثیر (آمد باال در که) شعراء 4 یآيه

 آمده طه 70و شعراء 46اعراف،  120 آيات  در هم قرآن خود در

 و آوردند ايمان (اژدها) موسی یمعجزه مقابل در ساحران که است

 در و آورده ايمان فرعون آل از مردی که آمده غافر 28 یآيه در

 و آورده ايمان نیز فرعون همسر که است آمده تحريم 11 یآيه

 معجزه بنابراين. آوردند ايمان موسی به نیز اسرايیل بنی همچنین
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 مردم از تواننمی بهانه اين با و است داشته اثر پیامبران قبول در

 . کنند قبول پیامبر بعنوان را معجزه، محمد بدون که داشت انتظار

 زمان مردم) موسی از بعد سال 1600 مردم توانمی چگونه: دوما

 ينا آيا. کرد محروم معجزه از موسی زمان مردم گناه به را (پیامبر

 زهمعج ما برای اگر که بیاورند دلیل خدا مقابل در توانندنمی مردم

 یبرا معجزه از غیر به راهی اصال و !آورديم؟می ايمان بودی آورده

 . ندارد وجود پیامبر قبول

  :پاسخ

 نظر (قصص یسوره 47 یآيه) قبلآيه  به چیز هر از پیش

 : افکنیممی

لَوْلَا رَبَّنَا فَیقُولُوا أَيدِيهِمْ قَدَّمَتْ بَِما مُّصِیبَةٌ تُصِیبَهُم أَن وَلَوْلَا 

1اْلمُؤْمِنِینَ  مِنَ  وَنَکُونَ آياتكَ  َفنَتَِّبعَ رَسُولًا إِلَینَا أَرْسَلْتَ
 «گاه هر 

 اعمالشان خاطر به عقوبتی !(ای پیغمبرتو، فرستادن از پیش)

 اگر بود خوب چه پروردگارا: گفتندگرديد، میمی گريبانگیرشان

 از و برديممی فرمان تو آيات  از تا فرستادیمی ما برای پیغمبری

آنان  میان در را تو که است اين) !گشتیممی مطیعان یزمره

                                                           
 47آيه  -سوره قصص .1
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 اقوام میان در را پیغمبران ساير که گونه برانگیختیم، همان

   «ايم.(نموده تبلیغ مأمور و برانگیخته خودشان

 برايشان اگر که فرموده قبل یآيه در که کنیممی مشاهده

 !فرستادیمی پیامبری اگر بود خوب چه گفتندمی آمدنمی پیامبر

 به را قرآن چون حقی بر کتاب و آمد برايشان پیامبر وقتی ولی

 عجیب هایبهانه آوردن به شروع گیرانبهانه آورد معجزه عنوان

 رما که عصايی) شده داده موسی به آنچه مانند چرا گفتند و !کردند

 بین اينجا در که چیزی. شودنمی داده محمد به . . .(و شودمی

 !است گیربهانه ذات دارد وجود موسی و محمد رسالت منکران

. است نکرده تغییر خصلت و خوی ولی اندکرده تغییر هاانسان

 که دوما اشکالی و اوال. اندکرده مطرح اشکال دو افکنانشبهه حال

 !ندارد موضوع به ربطی هیچ اندکرده مطرح اوال قسمت در

 داديم، بله هم را دوما قسمت در شده مطرح اشکال جواب

 منظوری چنین هم قرآن و ندارند اآلن به ربطی زمان آن هایانسان

 يك حق نکردن قبول برای گیریبهانه خصلت ولی است نداشته

 تکرار امتی هر در است ممکن که است بشری خوی و خاصیت

 . شود

 : 109 انعام یسوره: شبهه یادامه
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 اگر که خوردند سوگند خدا به سوگندهايشان ترينسخت با و»

 معجزات: بگو آورندمی ايمان بدان حتما بیايدآنان  براى اىمعجزه

 بیايد [هم معجزه] اگر که دانیدمی چه شما و خداست نزد در تنها

 « (109)آورند. نمی ايمان باز

 . دارد اساسی اشکال دوآيه  اين

 قبل یآيه در که همانطور چون است تضاد در قرآن خود با اوال

 لیو دارد قبول را آوردن ايمان در معجزه تاثیر قرآن کرديم؛ اشاره

 . ندارد تاثیر گويدمیآيه  اين در

 درآنان  مجازات نشود آورده معجزه مردم برای وقتی: ثانیا 

 . است احمقانه و ناعادالنه قیامت

  :پاسخ

 !رسید پردازیدروغ به نگریسطحی و انديشیکج از کار واقعا

 زج !است کرده نفی را آوردن ايمان بر معجزه تاثیر کجا درآيه  آخر

 کردن قبول به منجر که است پذيریحق اين گويدمی اينکه

 . آوردن معجزه نه شودمی

 فقط سفاهت اوج درها آن !کنم عرض چه که ثانیا جواب در

 دانندمی معجزه را حیوانات با زدن حرف و عصا به مار شدن تبديل
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 مجید قرآن مقابل در عرب اديبان بزرگترين کردن کج گردن ولی

 !پندارندنمی معجزه را قرآن و دانندنمی معجزه را

 دايجا ترس از اگر و. گانهبچه داليل و فريب و دروغ از پر متنی

 نقد و پاسخگويی ارزش هرگز و نبود، هرگز مومنان دل در شبهه

 . نداشت را کردن

 

 

 

 شق القمر:

انچه توان اين پرسش را مطرح کرد که اگر واقعا ماه، چنمی

گر آن است، شکافته شده باشد آيا قرآن و احاديثِ صحیح بیان

های ها و ملتای در میانِ امتنبايد شواهد و اسنادِ تاريخی و علمی

 ديگر برای تأيید آن وجود داشته باشد؟

یقتا اين پرسش، درست و منطقی است. چرا که اگر ماه، حق

های دوپاره و شکافته شده باشد، آيا نبايد مردمِ شهرها و ملت

ديدند؟! به انگیز را میديگرِ آن روزگار نیز اين رخدادِ نادر و شگفت

تالش  -اندچنانچه نقل کرده-ويژه وقتی بدانیم که مردم مکه 

اند يا داشتند از مسافران بپرسند که آيا آنان نیز اين حادثه را ديده
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کردند که پیامبر آنان را جادو کرده چرا که مردم مکه ادعا میخیر. 

شود که مردم مکّه دانسته بودند که است. از اين روايت دانسته می

دو پاره شدنِ ماه، رخدادی کونی است و اگر اتفاق افتاده باشد بايد 

 ديگران نیز آن را ديده باشند.

 شواهد پیش از پرداختن به اصل مسأله، دوست داريم تعّددِ

ای در متواتر را در قالبِ يك مثال توضیح دهیم. فرض کنید ستاره

میالدی منفجر شده است و کسانی اين  1430شب پنجم اکتبر ساِل 

اند و مردم در شهرها و کشورهای انگیز را ثبت کردهرخداد شگفت

اند. اند و بر آن گواهی دادهمختلف، اين حادثه را به چشمِ سر ديده

معمول، دانشمندانِ روزگار کنونی آمدند تا پیرامون  سپس طبقِ

هاِی علمی و بررسی اين موضوع تحقیق کنند و بر بنیادها روش

های گذشته تبیین کنند که آيا آنچه اسناد و شواهد تاريخیِ ملت

اند واقعا اتفاق به ثبت رسیده است و کسانی بر آن گواهی داده

 افتاده است يا خیر.

 :پرسش اين است که

آيا اسناد و شواهد تاريخی و مشاهدات مردم در شهرها و 

کند کشورهای مختلف که همگی، وقوع اين رخداد را را اثبات می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

648 

 

هايی علمی که هنوز در حال بررسی و تر است يا پژوهشقوی

گیری مسأله است؟! به ويژه وقتی بدانیم مردمی که بر راستی و پی

جاهای گوناگونی بودند و  اند ازدرستی اين رخداد گواهی داده

بازی وپاخت و دغلشناختند و احتمال ندارد ساختهمديگر را نمی

 در میان باشد.

د برای نفی و اثبات اين رخدا« تا کنون»حتی اگر گفته شود علم 

ی ی شناخته شدهشواهدی نیافته است اين سخن، تحِت قاعده

يعنی اگر گنجد. می« نديدن، دلیلِ نبودن نیست»عقلی و منطقی 

انسان بر وجود چیزی، شواهد و اسنادی نداشته باشد بدين معنای 

دانیم که تا چندی پیش کسی نیست که آن چیز، وجود ندارد. می

دانست. آيا منطقی بود که کسانی پیش از از باکتری چیزی نمی

 شدند؟!کشِف باکتری منکر وجود آن می

های متواتر از یيابیم که نقل و گواهاز آنچه نوشته شد در می

ای، از هر دادنِ پديدههای مختلف بر رخمردمِ کشورها و سرزمین

تر و استوارتر است. البته ادعاهای سند و مدرك ديگری قوی

ها مبنی بر به صلیب کشیده شدنِ مسیح نادرستی که نصرانی

کنند، با آنچه گفته شد کامال متفاوت )علیه السالم( مطرح می
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یالی به صلیب کشیده شدنِ مسیح، در است. چرا رخداد خ

سرزمین مشخص و در میان مردمی معینی اتفاق افتاده است و به 

اساسی نسبت داد و بر شود بعدها بدانان سخنان بیسادگی می

ها و آنان دروغ بست. چنانچه عمال اين اتفاق افتاده است و ديدگاه

میالدی  325نظريات مخالف اين ديدگاه در نشستِ نیقیه در سال 

 به حاشیه رانده شد و سوزانده شد.

پردازيم و بحث را با اين پرسش آغاز اکنون به اصل مسأله می

 کنیم:می

 هارائی شکافته شدنِ ماه داليلی که در اسالم برای اثبات واقعه

 شده است چیست؟

برای آن که بحث به درازا کشیده نشود، به يك آيه و يك 

 کنیم.حديث اکتفا می

ی قمر ی نخستِ سورهمتعال در دو آيهاهلل  -1

وَإِن يَرَوْا آيًَة *  اْقتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ »فرمايد: می

قیامت نزديك شد و ماه  /يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحٌْر مُّسَْتِمرٌّ

ی بزرگی را معجزه( هرچند)ستیزان حق. دونیم گرديد
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يکی ( اين هم: )گويندمی گردانند وببینند، از آن روی می

 «.جادوهای همیشگی است( همان)ديگر از 

در کتابِ صحیحِ خود از  همچنین امام بخاری -2

: کند که گفتروايت می( رضی اهلل عنه)انس بن مالك 

خواستند که ( صلی اهلل علیه وسلم)مردِم مکّه از پیامبر »

ماه را برايشان دو  پیامبر. ای به آنان نشان دهدمعجزه

چنان از هم ی ماه آندو پاره)ای که نیم نشان داد، به گونه

 «.هایِ ماه قرار گرفتکوه حراء در میان پاره( دور شد که

روايات فراوانِ ديگری نیز پیرامون اين واقعه در  -3

توان به به عنوان نمونه می. های حديث آمده استکتاب

های ی و مسلم و روايتروايت عبداهلل بن مسعود در بخار

. امام ترمذی از ياران بزرگ و کوچك پیامبر اشاره کرد

کردند اين معجزه را يکی به ديگری نقل می ياران پیامبر

و کسانی که ديده بودند به کسانی که نديده بودند 

رضی اهلل )مانند روايت عبداهلل بن عمر . رساندندمی

و روايت جبیر  و روايت انس و عبداهلل بن مسعود( عنهما

هرچند مطعم بن عدی در آن روزگار . بن مطعم بن عدی
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مسلمان نشده بود اما آن حادثه را پس از اسالم آوردن 

 .خود نقل کرده است

 کنیم که:اکنون بار ديگر آن پرسش را طرح می

ها، اين رخداد آيا کسان ديگری هم در آن روزگار به جز عرب

 ر؟انگیز را ديده بودند يا خیحیرت

ها و رخدادهای آسمانی، مانند چرا که بسیاری از پديده

های گوناگونی که ها و ملتگرفتگی را امتخورشیدگرفتگی و ماه

در يك خط عرضی قرار داشته باشند با آنکه از هم دور هم باشند 

. تواند مانع اين کار شودها نیز نمیتوانند ببینند. تفاوت وقتمی

های مختلف ديد. تمام شب در سرزمینتوان در مثال ماه را می

افزون بر آن، ماه با وجود خورشید، در روز نیز در بسیاری از 

ی کشورها قابل مشاهده است. و اين چیزی است که زمان و زمینه

های گوناگون ها و امتديدن رخدادهای فلَکی را در میان ملت

 کند.فراهم می

علمی کويت، در لینك ی علوم فلکیِ انجمن گونه که ادارههمان

 زير بدان پرداخته است:
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http://astronomy.ksclub.org/index.php/learn-

astronomy/astronomer-answers/224-------sp-1098258332 

 رسد!انگیزی مینوبت به طرح حقیقت شگفت اکنون

ی، های تاريخیِ تمدِن مايا در آمريکای جنوبدر يکی از سايت

انگیزی نشر شده است که رخداد شکافته شدن ماه ی حیرتمقاله

کردند تأيید را درست در روزگاری که پیامبر در مکه زندگی می

 اين رخداد را های ديگر نیزکند که مردم و ملتکند و تأکید میمی

های فلکی خود را بر اند و افزون بر آن، تقويمدر آن زمان ديده

 بنیاد آن تغییر دادند!

 آن مقاله با عنوان زير نشر شده است:

«The Split Moon of the Madrid Codex and Persian 

Manuscripts/ های فارسینوشتهماِه دونیم شده در مستندهای مادرید و دست!!» 

است که آنان هنگامی که اين مقاله را نوشتند به  طبیعی

کارِ خود، يکی از معجزات  کرد که با اينشان هم خطور نمیذهن

کنند! برای همین، زمانی که متوجه را اثبات می پیامبر ما محمد

ی آن اين نکته شدند لینك آن مقاله را حذف کردند و عنوان مقاله

http://astronomy.ksclub.org/index.php/learn-astronomy/astronomer-answers/224-------sp-1098258332
http://astronomy.ksclub.org/index.php/learn-astronomy/astronomer-answers/224-------sp-1098258332
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بار تغییر دادند!!!  54« 16/7/2014تا  31/8/2000»سايت را از تاريخ 

 و اکنون آن مقاله اصال در سايت وجود ندارد!

 ی اصلی است:اين لینك مقاله

http://www.mayalords.org/restfldr/persia.html 

د و پس از با تأسف رویِ اين مقاله چندين بار تغییر اعمال ش

ن آنکه پیامدهای مثبت اين مقاله را برای مسلمانان در سراسر جها

 ديدند آن را حذف کردند.

آورده خواهد « آرشیف اينترنت»در زير، لینك سايت ارزشمند 

شد. آرشیوِ اينترنت، سايتی است که از صفحات اينترنت 

 یکند. اين لینك نسخهرا بايگانی میها آن برداری نموده وکپی

 28/10/2011ی مقاله است که به تاريخ شده از صفحهبرداریکپی

 تعديل شده است:

https://web.archive.org/web/20111028081146/http://www.may

alords.org/restfldr/persia.html 

آن را برای کسانی   Htmlما اين مقاله را بايگانی کرديم و فرمت

که خواسته باشند آن را برای خود ذخیره کنند در لینك زير آپلود 

 کرديم:

http://www.mayalords.org/restfldr/persia.html
https://web.archive.org/web/20111028081146/http:/www.mayalords.org/restfldr/persia.html
https://web.archive.org/web/20111028081146/http:/www.mayalords.org/restfldr/persia.html
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https://www.facebook.com/groups/Muslims.researchers/1631

673960401177/ 

الباحثون »البته پیش از ورود به اين لینك، بايد در گروه 

 عضو شويد.« المسلمون/ پژوهشگران مسلمان

 در اين مقاله چه نوشته شده است؟

های ی هفتم، يعنی بین سالدر اين مقاله آمده است که در سده

 وگیری در تقويم چین، بابل همهمیالدی، تغییر کلی و  700تا  600

کوبان هويدا گرديده است. کوبان کشوری است که تقويم آن 

موافق با تقويم جانیس است. کوبان هم يکی از مشهورترين 

تا  300های شهرهای تمدن مايا در روزگار معاصر، يعنی میان سال

 باشد.میالدی می 900

 اين هم متن انگلیسیِ آن:

It is interesting to note that the Auguries from the BOOKS of 

the Chilam Balaam gives the day (in the Mani version) K'in lob 

as a "bad" omen, while the Katun (in the Chumayel) was 

considered as "evil." Nevertheless, man was able to record in 

the seventh century AD, a broad sweeping change of the 

calendar in Copan, China and Babylon.4 which agrees with 

Janis's calculations. Kudos for Janis! (No, he had no idea that I 

https://www.facebook.com/groups/Muslims.researchers/1631673960401177/
https://www.facebook.com/groups/Muslims.researchers/1631673960401177/
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was on a similar subject of the year change. But then, at that 

point, neither did I!) 

 دارد که:مقاله بیان می

پس »ای به زبان فارسی نیز وجود دارد که در نوشتهتدس

ها خورد و کوه ديگری با گلآن کوه سفیدی به چشم می« یزمینه

پوشانده شده است. شکافِ عجیبی « جاتچون سبزی»هايی و میوه

نگرد ديده هم در زمین در پشت مردی که به شکافته شدنِ ماه می

ی مادريد در نوشتهشود. تقريبا مشابه چیزی که در دستمی

ی مادريد يکی از نوشتهشود. دستديده می 93-92-91صفحات 

 ای است که از تمدن مايا به يادگار مانده است. ايننوشتهدست سه

های ها و جدولنوشته، بسیار طويل است و در آن به حسابدست

 فلکی پرداخته شده است.

ه است: محمد ی مقاله اين گونه نوشته شدنام لوحه در حاشیه

 ماه را دونیم کرد:

Muhammed splits the moon 

 ای است پس از اسالم از پیامبران.و آن کتاب فارسی

Falnameh, a Persian BOOK of prophesies. 
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توان تاريخ اين دو نیم شدن را به سؤال اين است که آيا می

 ی دقیق دانست؟گونه

اين پرسش ارائه  ای بهدهندهی مورد بحث، پاسخ تکانمقاله

 دهنده نسبت به خداناباوران نه برای ما:کند؛ تکانمی

 1997انجمن مايا هیروگلیفیك در سال  139ی در آغاز صفحه

های ديگر بر میالدی، اعداد نقطه و خطِ فاصل برای تصحیح ستون

کنم تغییر اساس ترتیب اعداد افزوده شد. تاريخ اول )که گمان می

افق مو 623فبروری  9يا به تاريخ گريگوری  9,9,9,16,0اوّلی باشد( 

 میالدی است. 623با ششم فبروری سال 

و منظور از خط فاصل عدد « 1»ی توضیح: منظور از نقطه شماره

ی نقش اين اعداد و تر و مشاهدهاست. برای دانستن بیش« 5»

 به لینك زير مراجعه کنید:ها آن هایمضاعف

http://mathsforeurope.digibel.be/Numerals.htm 

 متن انگلیسی:

At the top of page 139 in the 1997 Maya Hieroglyphic Forum, 

the dot and bar numbers have been inserted as corrections for 

the tops of the other columns (missing in V and K's WORKS). 

http://mathsforeurope.digibel.be/Numerals.htm
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On the basis of the number sequences, the date of the first (and, 

what I am surmising, was the original change) is 9.9.9.16.0 or 

the Gregorian date of 9 February 623 (the Julian date calculated 

the 6th of February, that same year). 

 که برابر 623آور است! تأکید مقاله بر سال دقّت تاريخ، شگفت

با آخرين روزهايی است که پیامبر پیش از هجرت در مکه سپری 

 آور است!!کردند حیرتمی

میالدی در مکه  571به سال  توجه داشته باشید که پیامبر

میالدی مکه را به قصد  624چشم به جهان گشودند و در سال 

میالدی چشم ازجهان فرو  634مدينه ترك گفتند و به سال 

 بستند!

سال عمر کردند. حتی به حساب  63با اين حساب، پیامبر 

يا  کسانی که اين تاريخ را به خاطر تفاوت تاريخ هجری با میالدی و

نويسند، ها، يك سال قبل میی پايان سالی در محاسبهدقتکم 

 پیامبر:

به مدينه هجرت  623میالدی به دنیا آمدند و سال  570به سال 

 وفات يافتند!! 633کردند و سال 
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آمده است، کامال  و اين چیزی است که با تاريخی که در مقاله

 همخوانی دارد!

رود رخداد دو میيعنی دقیقا همان تاريخی است ك احتمال 

ه های اخیر وجود پیامبر در مکه اتفاق افتادنیم شدِن ماه در سال

 باشد.

 انگیز ديگری هم هست؟ديگر چه؟ آيا حقايق شگفت

 در آن مقاله آمده است:

دم اند. اما چه کسانی؟ آيا مراين رخداد را به يقین کسانی ديده

های درساند و آن را در آزتیکس اين رخداد را مشاهده کرده

شناسی به عنوان تولد آفتاب پنجم ثبت دانشگاه خود در ستاره

اند؟ در حقیقت تمدن مايا رخداد دو پاره شدِن ماه را با کرده

ی مادريد ثبت و ضبط نوشتهرمزهای بسیار کوچك در دست

 شود.اند. چنانچه در تصوير باال ديده میکرده

های شناخته گیها و برآمدجايی که ماه، فرورفتگیو از آن

را به آهو  توان آنای دارد و چنانچه معروف و مشهور است میشده
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های باستانی، ماه را به مانند کرد برای همین در تصويرهای تمدن

 کشیدند.شکل آهو می

گويد که چگونه پس از رصد شکافته شدنِ جا مقاله به ما میاين

ا فلکی کردند!! و بی ای را جايگزين بوزينهماه، آهوی چهره دريده

دو عالمت پرسشی در دو گوش آن، انتظار آهو را برای بوزينه و 

 پايان يافتن کارش بیان داشتند.

 متن انگلیسی:

The rabbit replaced the monkey (possibly the old north 

star?) as the recorder of time and became a very important 

figure with the same split face of the moon, with a the same 

question mark curl in each ear3 and later, (K1491) where the 

rabbit waits for the monkey to finish his final WORK. 

متن بعدیِ مقاله جزئیات چگونگیِ اين جايگزينی را بسط و 

 دهد:تفصیل می

He then becomes the official recorder of time (and probably 

of events) and tgnkey is placed in a secondary role in the skies. 

(See K1398 and K5166) But not before the Rabbit assists in 

stripping God L of his position in the head of the 

dragon/serpent constellation called Draco and his association 

with the Moon Goddess there. 
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جا يادآور شويم که در تاريخ هند آمده است خوب است در اين

ی دو نیم پادشاه هند در زمان وقوع معجزه« جاکروانی فرماس»که 

شدن ماه، علت اين رويداد را پرسیده است و به او گفته شده که 

داده است.  ی يکی از پیامبران رویی معجزهاين رخداد در نتیجه

فرستد. اين هايی برای پیامبر میبراى همین پادشاهِ هند، هديه

ی خانهاند. چنانچه در کتابرخداد را نوادگان پادشاه هند نقل کرده

 آمده است. 173تا  152 ،2807دفتر هند در لندن با اين شماره 

 به جز يك روايت، روايت ديگری مشابه به اين روايت نیافتیم و

است که در کتاب مستدرَك امام حاکم نیشابوری در  آن روايتی

ها، آمده است که پادشاه هند به پیامبر زنجبیل/آنوجه فصل طعام

 هديه داد:

ای کوزه سپس پادشاهِ به پیامبر»گويد: می ابو سعید خُدری

ش به ياران خويها آن که در آن زنجبیل داشت هديه داد. پیامبر از

 گويد: به جز اين روايت،داد. حاکم می داد و بخشی را نیز به من

م بار ديگری ه روايت ديگری به خاطر ندارم که بیان دارد پیامبر

 «.زنجبیل خورده باشند

 لینك:
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idf

rom=7111&idto=7111&bk_no=74&ID=3093 

با آنکه روايت حاکم ضعیف است. روايات ديگری هم در برخی 

منابع اسالمی هست که به داستان ايمان آوردن اين مرد هندی 

، 3پرداخته است. چنانچه امام ابن حجر عسقالنی در اإلصابة، )ج

( اين روايات را آورده است. 10، ص3المیزان )جلسان( و 279ص

اسم کامل و دقیق اين مرد را امام ذهبی در سخن خود پیرامون 

دروغ مردی هندی به نام رتن اين گونه آورده است: ابو موسی 

 سربانك هندی.

ها، با اين حال، هرگاه کسانی سخنان خداناباوران، نصرانی

مايان و منکران سنت را برای نها، نوگرايان، عالمسکوالريست

ها روايت حديث پیرامون رويداد دو ی روشن قرآن و دهتحريف آيه

ايق پاره شدنِ ماه تکرار و نشخوار کردند در پاسخ به آنان، اين حق

ت ارائه دهید. اين حقايق ها آن انگیز را بهدهنده و حیرتتکان

ينده برای تاريخی و علمی هنوز پايان نیافته است و در صفحات آ

 شود.ها پرداخته میگرمی بداندل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7111&idto=7111&bk_no=74&ID=3093
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7111&idto=7111&bk_no=74&ID=3093
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ما بدانچه در قرآن و حديث آمده است ايمان و باور داريم و 

برای تکمیل ايمان خود به چیز ديگری نیاز نداريم. برای همین 

نشینیم. گرمی به بررسی میايم که اين حقايق را از باب دلگفته

ل ايم. داليها نگرفتهينچرا که باور خود به شکافته شدنِ ماه را از ا

های علمی از گذشته تا گر اين است که اکتشافبه طور کلی بیان

 امروز پیرامون تاريخ و سطح ماه در حال تکامل است.

ل شود به عنوان دالياکنون بیايید به داليل علمِی ديگری که می

رد. بهره گرفت بپردازيم. داليلی از ناسا خواهیم آوها آن جانبی از

مداران شناسان و سیاستچه مردم آمريکا و بسیاری از کیهاناگر 

 کنند که ناسا هنوز به کره ماه نرفته است! اماآمريکا تأکید می

های ای است که پژوهشتوان انکار کرد که ناسا مؤسسهنمی

ن سودمند و علمی و فلکی بسیار زيادی انجام داده است. با وجود آ

ای که خود حقیقات مؤسسههم ما مسايل دينی خود را به ت

دانیم و پیوند کنند وابسته نمیها آن را تکذيب میآمريکايی

 دهیم!نمی



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

663 

 

ايت پیش از اين نیز بر مبنای منابع خودِ ناسا اشاره کرديم که س

 توانیدهای فوتوشاپی از ماه دارد و میرسمی ناسا تا کنون عکس

 را در لینك زير ببینید:ها آن

http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-

%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical-

%D8%A3%D9%85-

%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat-

%D8%9F.html 

 

 

 ةالصحیح والسنة القرآن فی جاء کما بالفعل القمر انشق کان إذا

 بها نستأنس وعلمیة أخرى أمم من تاريخیة شواهد هناك فهل: 

 ؟ ذلك على

 إلى انشق قد القمر کان لو:  إذ ومنطقی مشروع سؤال وهو

 األمم من أمة أو بلد من أکثر يشاهده يکن ألم:  بالفعل نصفین

 أهل أن وخصوصا ؟ وسلم علیه اهلل صلى النبی وقت فی القديمة

 رأوا کانوا إن لیسألوهم قیل کما المسافرين استقبال انتظروا مکة

http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat-%D8%9F.html
http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat-%D8%9F.html
http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat-%D8%9F.html
http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat-%D8%9F.html
http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat-%D8%9F.html
http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat-%D8%9F.html
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 أنهم:  ومنه( أعینهم سحر قد النبی أن قالوا ألنهم) ال أم االنشقاق

 ... غیرهم رآه قد يکون أن فیجب:  وقع إذا کونی حدث أنه علموا

 تعدد يعنی ماذا لنا يوضح مثال ضرب نود نبدأ أن وقبل

 سماء فی لنجم وقع غريبا حدثا أن فلنفترض - المتواترة الشهادات

 على والشهادة بتسجیله وقام - میالدية 1430 عام أکتوبر 5 لیلة

 کعادته الیوم العلم أتى ثم - وقطر بلد من أکثر فی أناس وقوعه

 سماء إلى بالزمن للرجوع محاکاة بعمل ويقوم:  األمر فی لیبحث

 له:  والسجالت قبل من األمم معلومات على بناء لیروا اللیلة تلك

  ... ال أم وتسجیله علیه الشهادة تم ما يصح أن يمکن

 : والسؤال

 وأقطار بالد من التی والتسجیالت الشهادات هو هنا األقوى هل

 بعضا بعضهم يعرف ال وأنه خاصة ؟ الحدث هذا وقوع على مختلفة

 أم!! ؟ التفاصیل بنفس کذب فی لالشتراك يحملهم ما يوجد وال

 ؟؟ ويدرس يستقصی زال ال الذی العلمی البحث

 ذافه:  ينفی ولم يؤکد لم( اآلن إلى) العلم أن قیل لو حتى يعنی

  : تقول شهیرة ومنطقیة عقلیة قاعدة فی يدخل
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 )بالعدم علما:  العلم عدم لیس ( 

 - موجودا لیس أنه:  شیء بوجود تعرف ال أنك معنى لیس:  أی

 يقال فهل - قريب وقت إلى بوجودها أحد يعرف يکن لم فالبکتريا

  !؟ موجودة تکن لمها آن اکتشافها قبل

 ال متفرقین جهة من أکثر من المتواترة والشهادات النقل:  إذن

 ويختلف - شیء أی وقوع على دلیل أقوى هو:  معین شیء يجمعهم

 المسیح صلب تم أنه قولهم فی النصارى تحريف عن مثال هنا األمر

 لعدد محدود مکان فی وقع حادث أمام نحن فهنا - السالم علیه

 وقع ما وهو) بعد فیما لسانهم على الکذب يسهل الناس من محدود

 (م325 نیقیه مجمع فی عداه ما کل إحراق وتم بالفعل

 : من ولنبدأ موضوعنا إلى نعود واآلن

 ؟ القمر انشقاق حادثة فیها الوارد اإلسالمیة النصوص هی ما

 .. التطويل لعدم فقط واحد وحديث باآلية فیها سنکتفی:  واإلجابة

--------------- 

 : القمر سورة من آيتین أول فی وجل عز قال إذ-1
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 ويقولوا يعرضوا آية يروا وإن*  القمر وانشق الساعة اقتربت "

 " مستمر سحر

 رضی مالك بن أنس عن صحیحه فی البخاری روى وکذلك-2

 نأ وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول سألوا مکة أهل أن ":  عنه اهلل

 بلج أی " بینهما حراء رأوا حتى شقتین القمر فأراهم ، آية يُريهم

 بینهما حراء

 نب اهلل عبد رواية مثل کثر صحابة من کثیرة روايات وللواقعة-3

 عن الترمذی وروايات - ومسلم البخاری فی عنه اهلل رضی مسعود

 والواقعة المعجزة بهذه يتحاکون کانوا حیث) وصغارا کبارا صحابة

 هللا عبد رواية مثل( يرها لم الذی للصغیر الکبیر ويحکیها العجیبة

 - اآلن بنا مر کما مسعود وابن وأنس - عنهما اهلل رضی عمر بن

 ولکنه وقتها أسلم يکن ولم) عدی بن مطعم بن جبیر رواية وکذلك

  أجمعین عنهم اهلل رضی( الحادثة ذکر

 : أخرى مرة السؤال نعید هنا ولعلنا

  ؟؟ وقتها العرب غیر أحد رآها هل
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 والکسوف الخسوف مثل الفلکیة الظواهر من الکثیر أن حیث

 خطوط من منطقة أو واحد عرض خط قرابة على وبالد أمم يراها

 فارق أن العلم ومع - البعض بعضهم عن بعدهم رغم واحدة العرض

 ثالم فالقمر..  هنا الرصد لتزامن النافی بالعامل لیس أيضا التوقیت

 إمکانیة ذلك إلى أضف - کثیرة بلدان فی اللیل طیلة رؤيته يمکن

 يديز ما وهو..!!  أيضا البلدان من کثیر فی نهارا الشمس مع ظهوره

  وأمة بلد من أکثر فی الظاهرة لرؤية المشترك الوقت من

 العلمی بالنادی الفلك علوم إلدارة سؤال فی هنا مشروح وکما

 : الکويتی

http://astronomy.ksclub.org/index.php/learn-

astronomy/astronomer-answers/224-------sp-1098258332 

 .!...... المفاجأة مع واآلن

--------------------------------- 

 فی المايا حضارة فی المتخصصة التاريخیة المواقع أحد فی

 انشقاق وقوع يؤکد الذی الغريب المقال هذا کان:  الجنوبیة أمريکا

 األمم أغلب وأن مکة فی النبی وجود وقت نفس فی بالفعل للقمر
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!!!  بسببه الفلکی تقويمها بتغییر وقامت بل رأته ساعتها الموجودة

 : بعنوان والمقال

The Split Moon of the Madrid Codex and Persian 

Manuscripts 

 !! الفارسیة والمخطوطات مدريد وثائقیات فی المنشق القمر: أو

 

 مأنه بالهم فی يدور يکن لم:  المقال هذا کتبوا عندما وبالطبع

 علیه اهلل صلى محمد النبی معجزات أشهر إحدى بذلك يثبتون

 : الموقع على عنوانه وتغییر بعدها الرابط حذف تم ولذلك!!  وسلم

 مع م2014-7-16 إلى م2000-8-31 تاريخ من وذلك!!!!!  مرة 54

  !أصال اآلن وجوده عدم

 لألسف وحذفه کثیرا تغییره تم الذی األصلی المقال رابط هذا

 : المسلمین لصالح فیها تسبب التی الضجة حجم اکتشفوا بعدما

http://www.mayalords.org/restfldr/persia.html 
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 من نسخا يُسجل الذی الرائع( النت أرشیف) موقع رابط وهذا

 بتاريخ تعديل) المقال صفحة من نسخة رابط هذا إذ - النت صفحات

 : (م28-10-2011

https://web.archive.org/web/20111028081146/http://www.may

alords.org/restfldr/persia.html 

 نلمَ التالی الرابط فی منه Html نسخة ورفع باالحتفاظ قمنا وقد

 الباحثون مجموعة فی يشترك أن يجب) به االحتفاظ أراد

 : (علیه الدخول من لیتمکن أوال المسلمون

https://www.facebook.com/groups/Muslims.researchers/1631

673960401177/ 

 ؟؟ فیه جاء فماذا

----------------------------------- 

( م700 إلى 600 من يعنی) السابع القرن فی أنه المقال فی جاء

 التی وکوبان وبابل الصین من کل فی التقويم فی شامل تغییر حدث

 المايا حضارة مدن أشهر إحدى هی وکوبان) جانیس حسابات توافق

 (م900 إلى 300 من الحديث العصر فی

 : باإلنجلیزية والنص
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It is interesting to note that the Auguries from the BOOKS of 

the Chilam Balaam gives the day (in the Mani version) K'in lob 

as a "bad" omen, while the Katun (in the Chumayel) was 

considered as "evil." Nevertheless, man was able to record in 

the seventh century AD, a broad sweeping change of the 

calendar in Copan, China and Babylon.4 which agrees with 

Janis's calculations. Kudos for Janis! (No, he had no idea that I 

was on a similar subject of the year change. But then, at that 

point, neither did I!) 

 : المقال ويذکر

( الخلفیة فی) مماثال أبیضا جبال تظهر فارسیة مخطوطة هناك

 األرضِ فی غريب وتصدع( کخضراوات) وفاکهة بزهور جبل وغطى

 فی وجد ما يماثل بما القمر وجه انشقاق إلى ينظر رجل وراء

 هی مدريد مخطوطة) 93-92-91 الصفحات فی مدريد مخطوطة

 جدا طويلة وهی المايا حضارة من باقیة مخطوطات ثالث من واحدة

 (فلکیة وجداول بحسابات وملیئة

 : اإلنجلیزی النص

" There is a Persian manuscript illumination which shows a 

similar white mountain (in the background) and a mountain 

covered with FLOWERS and fruit (as veggies), and a weird 

gash in the earth behind a man who is looking at a split faced 
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moon similar to those found in the Madrid Codex on the top 

register of pages 91-92 and 93. 1 

 : القمر شق محمد:  اللوحة اسم المقال مشهافی ومکتوب

Muhammed splits the moon 

  : األنبیاء عن اإلسالم بعد فارسی کتاب من وهی 

Falnameh, a Persian BOOK of prophesies. 

 ؟ بالضبط االنشقاق ذلك توقیت معرفة يمکن هل:  والسؤال

------------------------------ 

 ولیست طبعا للمعاندين صدمة - التالیة بالصدمة المقال يجیبنا

 : (: لنا

 عام فی الهیروغلیفی مايا منتدى من 139 الصفحة أعلى فی

 لقممِ کتصحیحات والشرطة النقطة أعداد إدخال تم م1997الـ

 والذی) األول تأريخ العدد، سالسل أساس على األخرى األعمدة

 9 نم الغريغوری التأريخ أَو 9,9,9,16,0( األصلی التغییر کان أظن،

 بأن شباط،/فبراير سدس جولیان تأريخ حسب) 623 شباط/فبراير

 .(نفسها السنة
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 الرقم هی بالنقطة المقصود:  الکالم هذا على توضیحیة ملحوظة

 لىع االطالع ويمکن( 5) الرقم هی األفقیة والشرطة المايا عند( 1)

 : هنا من ومضاعفاتها لألرقام وصور المعلومة هذه حول المزيد

http://mathsforeurope.digibel.be/Numerals.htm 

 : باإلنجلیزية والنص

At the top of page 139 in the 1997 Maya Hieroglyphic Forum, 

the dot and bar numbers have been inserted as corrections for 

the tops of the other columns (missing in V and K's WORKS). 

On the basis of the number sequences, the date of the first (and, 

what I am surmising, was the original change) is 9.9.9.16.0 or 

the Gregorian date of 9 February 623 (the Julian date calculated 

the 6th of February, that same year). 

 مالعا على المقال فی التأکید فهذا!!  الدقة هذه من نذهل وهنا

 آخر فی بالفعل وسلم علیه اهلل صلى النبی مکوث يوافق م623

 !! مباشرة الهجرة قبل بمکة حیاته

 م624 للمدينة وهاجر م571 عام بمکة ولد النبی أن الحظوا

 ! م634 وتوفی
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 بسنة ذلك قبل يجعلونه الذين وحتى - عاما 63 عاش فالنبی

 فی الوقت ذلك فی الدقة لقلة أو المیالدی عن الهجری لفارق

 : النبی فیکون األعوام نهايات

  !! م633 وتوفی م623 للمدينة وهاجر م570 بمکة ولد

 !! المقال من بالضبط المذکور التاريخ نفس مع يتماشى ما وهو

 فی القمر انشقاق واقعة لحدوث المتوقع التاريخ نفس هو أی

 !! بمکة النبی مکوث سنوات أواخر

 ؟؟ المفاجآت انتهت هل ؟؟ أيضا وماذا

-------------------------- 

 : المقال يقول

 شعب کان هل ؟ مَن مِن ولکن ، بالتأکید الحدث شوهد لقد

 الفلك علم فی جامعتهم لدروس وسجله رآه الذی هو األزتیکس

 المايا حضارة سجلت فقد الواقع وفی الخامسة؟ للشمس کوالدة

 کما مدريد مخطوطة فی جدا الصغیرة رموزها فی القمر انشقاق

 .باألعلى بالصورة
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 : باإلنجلیزية والنص

The event was seen! But, by whom? Was it the Aztecs who 

saw it and recorded it for their universi ty lessons in astronomy 

as "The Birth of the Fifth Sun"? The Maya actually recorded 

the split moon in the tiny glyphs in the Madrid Codex as the tiny 

glyph shown above. 

 

 باألرنب تشبیهها يمکن شهیرة وتضاريس تجاويف به القمر وألن

 باألرنب قديمة حضارات له رمزت فلذلك:  ومشهور معروف هو کما

 .رسوماتها فی

 فی االنشقاق لهذا رصدهم بعد أنه کیف المقال لنا يذکر وهنا

!!  الوجه مشقوق بأرنب الفلکی القرد باستبدال قاموا:  القمر

 .النهائی عمله إنهاء للقرد النتظاره أذنیه فی استفهام وبعالمتی

 : باإلنجلیزية والنص

The rabbit replaced the monkey (possibly the old north 

star?) as the recorder of time and became a very important 

figure with the same split face of the moon, with a the same 

question mark curl in each ear3 and later, (K1491) where the 

rabbit waits for the monkey to finish his final WORK. 
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 هذا تم کیف أکثر بتفاصیل يشرح المقال من التالی والنص

 ! االستبدال

He then becomes the official recorder of time (and probably 

of events) and tgnkey is placed in a secondary role in the skies. 

(See K1398 and K5166) But not before the Rabbit assists in 

stripping God L of his position in the head of the dragon/serpent 

constellation called Draco and his association with the Moon 

Goddess there. 

 توق الهند بملك اتصاال يذکر الهند تاريخ أن هنا بالذکر وجدير

 واسمه) المدينة فی نبالمسلمی القمر انشقاق معجزة وقوع

 وقد - نبی أنه له وقیل السبب عن سأل لما( فرماس جاکروانی

 مکتبة فی( القصة هذه أحفاده يتناقل کما) هدية للنبی أرسل

 :المرجع رقم تحمل والتی بلندن الهند دائرة مکتب

 173 إلى 152 ،2807 عربی

 فی واحدا خبرا إال ذلك من قريبا صحیح خبر ألی ذکرا نجد ولم

 لإلمام 150 /4 األطعمة کتاب - الصحیحین على المستدرك

 : النبی إلى الزنجبیل الهند ملك إهداء وهو النیسابوری
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 ملك أهدى ثم: قال - عنه اهلل رضی - الخدری سعید أبی عن"

 زنجبیل، فیها جرة - وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول إلى الهند

 ولم: الحاکم قال. قطعة منها وأطعمنی قطعة، قطعة أصحابه فأطعم

 "سواه الزنجبیل - وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول أکل فی أحفظ

 : الرابط

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idf

rom=7111&idto=7111&bk_no=74&ID=3093 

 المراجع بعض حفظت قد أنه إال - ضعف فیه الحديث أن ورغم

 کما( سربانك) اسمه أن وقیل الهندی الرجل هذا قصة اإلسالمیة

 لسان وفی - 279 /3 اإلصابة فی العسقالنی حجر ابن اإلمام ذکره

 ذکره - الهندی سربانك موسى أبو:  اسمه وتحديدا) 10 /3 المیزان

 (رتن اسمه هندی رجل کذب عن حديثه فی الذهبی

 والعلمانیین والنصارى الملحدين کالم يکرر مَن: إذن

 فی صريحة آية لتحريف السنة ومنکری والمتعالمین والعصرانیین

 : السنة فی الروايات وعشرات القرآن
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 والتی - أيضا والمذهلة له الصادمة الحقائق هذه علیه فاعرض

 العلمیة االکتشافات من به االستئناس يمکن بما اآلن سنستکملها

..!! 

 - بالنبی إيمانا السنة ونصدق باهلل إيمانا القرآن نصدق نحن) 

 إيماننا فی األصل لیست ألنها باالستئناس األدلة هذه نصف ولذلك

 إلى أنه على بمجموعها تدل وهی - القمر انشقاق لوقوع وتصديقنا

 (وسطحه القمر لتاريخ العلمیة االکتشافات تتوالى زالت ال الیوم

------------------------------  

 أدلة من أيضا به نستأنس أن يمکن ما بعض عن ماذا..  واآلن

 أی) أنفسهم جلدتها بنی أن رغم نفسها ناسا ومن بل - علمیة

( فیه والسیاسیون الفضاء علماء من والعديد األمريکی الشعب

 اسان أن ننفی ال لکننا!!  أصال القمر على تهبط لمها آن على يؤکدون

 والجادة المفیدة التخصصات من والکثیر الکثیر فیها:  کمؤسسة

 يکذبه بحادث ديننا نربط ال لکننا - والفضائیة والعلمیة األخرى

 !! أنفسهم قومه
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 الیوم إلى کیف نفسها ناسا فی مراجع ومن قبل من أشرنا وقد

 من األرض عن مفبرکة فوتوشوب بصور الرسمی ناسا موقع يحتفظ

 : التالی الرابط فی - القمر

http://muslims-res.com/%D9%87%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-

%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-spherical-

%D8%A3%D9%85-

%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%A9-flat-

%D8%9F.html 

 .... نرى دعونا ذلك ومع

------------------------------------ 

 غريب لتقلص تعرض القمر أن رهأثا من أثبتت بحثیة دراسة فی

 مث نصفین إلى ما کرة تقسیم مثال ولنتخیل.. ) زال وال الماضی فی

 أن يؤکدون وهم( حجما أصغر الناتج فیکون جديد من لحامهما

 فیها مبالغ الحالیة تقديراتهم ولکن) جدا قديما لیس الحدث ذلك

 : ترجمتنا من الفیديو مع نترککم -( األمر فی يبحثون يزالون وال

https://www.youtube.com/watch?v=57g0S4RtFKE 

 ... ونواصل
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---------------------- 

 أودية نتاج من لیست القمر فی الشقوق من شبکة ناسا اکتشفت

 من شبکة نتیجة وإنما يتوقعون کانوا کما مائی مسار أو برکانیة حمم

 : والکسور التصدعات

A spider web of cracks on the crater floor suggested to R. B. 

Baldwin (1968) that the floor was bowed up in the middle. 

Later, dark mare lavas flooded low areas in the outer part of the 

floor and covered the cracks. A peculiar "bull's eye" double 

crater on the crater floor has several counterparts elsewhere on 

the Moon. The origin of these double craters is a continuing 

puzzle.-K.A.H.  

 : المصدر

APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT 

(NASA SP-362) 

http://history.nasa.gov/SP-362/ch5.6.htm 

 ظاهرة هی األخاديد فی المسیطرة لظاهرةا أن آخر تأکید وهنا

 : کسر

The origin of lunar sinuous rilles remains controversial. 

Among the alternatives proposed are lava channels and lava 

tubes, but fracture control is decidedly apparent in some places 
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 : المصدر

APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT 

(NASA SP-362) 

http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.2.htm 

 : الشرح علیها المبنى الصورة رابط وهذا

http://history.nasa.gov/SP-362/hrp190.jpg 

 نشأ تشکل الذی األخاديد أحد أن إلى يشیر ناسا من آخر نص

 شق وإنما وادی لیس يعنی - الجنوب فی الجبل قاعدة فی شق فی

 !! جبل قاعدة فی کسر

The V shaped rille originates in a cleft at the base of the 

mountains in the south 

 : المصدر ويلیها الصورة

http://history.nasa.gov/SP-362/hrp193.jpg 

http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.2.htm 

 طولها يبلغ والتی األخاديد هذه تکوين کیفیة على آخر تأکید

 : األرض من رؤيتها يمکن بحیث الکیلومترات عشرات
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In many places the lunar surface is broken and a portion is 

downdropped, forming trenchlike features known as straight 

rimae or rilles. Some of these rilles are large enough (tens of 

kilometers across) to be visible on Earth 

 : المصدر

APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT 

(NASA SP-362) 

http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm 

 المحیطة السهول کون األخاديد هذه بعض أن يقول القادم النص

 إجهاد سببها القمرية بالقشرة کسر من مفضلة اتجاهات تسجل وقد

 : داخلی

Some of these trenches cut across the surrounding plains, 

uplands, and craters and may record preferred directions of 

breakage of the lunar crust caused by internal stresses 

 الداخل من القمر قلب فى حدث شئ يعنى داخلی إجهاد وطبعا

 أی) الخطیة األخاديد هذه أصل زال ما أن يقول القادم والنص

 البحث موضوع هی( الملتوية غیر

are now thought to be remnants of ancient lava flows, but the 

origins of arcuate and linear rilles are still a topic of research  
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 : المصدر

Astronomy Picture of the Day - 2002 October 29  

http://apod.nasa.gov/apod/ap021029.html 

 

 قدر فیه يکون أن يجب الصورة بهذه التحام ثم انقسام وألن

:  الحمم غطته الذی المنحنی ولیس الخطی االنتظام من کافی

 من العديد هناك أن ناسا عند أيضا الدلیل هذا نجد فبالفعل

 : ملتوية وأخاديد مباشرة أخاديد بین ما انتقالیة تبدو الخنادق

Many trenches are curvilinear; some appear to be 

transitional between straight rilles and sinuous rilles.-H.M.  

 : المصدر

APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT 

(NASA SP-362) 

http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm 

 کیلو 200 قطرها حفرة بداخل متفرقة أخرى شقوق أيضا وهذه

 أو والمرکزية الشعاعیة الشقوق من کل تعرضها آن ويقولون متر

 ارضیة بارتفاع متعلقة واالنشقاقات الشقوق هذه وتبدو شقوق
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 الحمم تدخل بسبب تکون قد أو الحفرة تشکیل إلى الالحق الحفرة

 : الحفرة أرضیة تحت

The crater floor is typical of those that exhibit both radial 

and concentric cracks, or fissures. The fissures and cracks 

appear to be related to the uplift of the crater floor subsequent 

to the formation of the crater.  

 : المصدر ويلیها الصورة

http://history.nasa.gov/SP-362/hrp201.jpg 

http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm 

 أخاديد وجدت 17أبوللو السفینة أن فیقول القادم النص أما

 داألعدا هذه بمثل تالحظ لم والتى عادية غیر بطريقة عديدة صغیرة

 : آخر مکان فی الکبیرة

This detailed view of a mare surface near the eastern edge of 

Mare Serenitatis, just west of the Apollo 17 landing site, shows 

the numerous small grooves. They are unusual features that 

have not been observed in such large numbers elsewhere  

 : المصدر

http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm 
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 غیر ريجولیث تصريف نتیجةها آن المحتملة والتفسیرات

 المدعوم األساس حجر فی االنشقاق سببه االفتتاحیات إلى مدعومة

: 

A likely explanation is that they are the result of drainage of 

unconsolidated regolith into openings caused by fissuring in the 

consolidated bedrock 

 : المصدر

APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT 

(NASA SP-362) 

http://history.nasa.gov/SP-362/ch6.3.htm 

 ويقول القمر سطح على انخفاض ظاهرة فیشرح القادم الرابط أما

 الى 300 من الغالب فی السطح على المصطفة االنخفاض حاالت أن

 األعمق االمتدادات وأن عمق متر 60 إلى 30 ومن عرض متر 400

 وحاالت عمق متر 65 الى 50 وحوالی متر کیلو 2 بطول الثالثة

 بازلت شق انفجارات مکان کانتها آن المحتمل من هذه االنخفاض

 السطح فراغات خلق لربما الشق إلى الحمم انسحاب وأن السطح

 وفسر االنخفاض حاالت فسبب االنهیار حدث فیها التى الثانوية

 االنخفاض حاالت على المرفوعة الحافات غیاب
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 انفجار من حدث أصال شق هناك کان أنه الکالم هذا ومعنى

 مرة إلیه عادت الشق من الحمم خرجت أن وبعد البازلت طبقة

 تلك انسحاب وأن االنخفاض أو السطحى الفراغ هذا مکونة أخرى

 السبب هو أخرى مرة الشق إلى( سوائل عن عبارة هى والتى) الحمم

 االنخفاض حالة حافات غیاب فی

 : الرابط

.htm7.1/ch362-http://history.nasa.gov/SP 

 تهآيا فی کسرها على األوحد والقادر القوانین خالق اهلل فسبحان

 بقدرته ساعتها األرض وحفظ القمر شق مَن وسبحان - ومعجزاته

 المسلمون_الباحثون#

 

 ؟!هایی که تحقق نیافت پیش بینیشبهه: 

 

اند و يی مطرح شده است که تحقق نیافتههادر قرآن پیش بین 

د دلیلی ديگر بر غیر الهی بودن قرآنند زيرا اگر قرآن از خدا بو

 يافت. هايش تحقق میقطعا پیش بینی

http://history.nasa.gov/SP-362/ch7.1.htm
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در حالت کلی عدم تحقق پیش بینی در دو صورت امکان پذير 

است. صورت اول اينکه خوِد پیش بینی اشتباه بوده باشد. حالت 

دوم اين است که آن پیش بینی در آينده اتفاق بیفتد. در صورت 

 اول ادعای الهی بودن قرآن زير سوال خواهد رفت. حال ببینیم که

 کرد. نويسنده چه مواردی را ذکر خواهد 

 

 .آورندشبهه: پیش بینی اینکه اکثر اعراب ایمان نمی

لَقَدْ حَقَّ الْقَوُْل عَلَى لِتُنِْذرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. 

 1أَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

تا قومی را بیم دهی که پدران و نیاکان ايشان بیم داده »

خبر هستند. سخن ه همین علّت است که غافل و بیاند، و بنشده

ی بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است، و آنان ديگر ايمان درباره

 «آورند.نمی

 

                                                           
 7و  6 -يس .1
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 ديد که اکثر اعراب مکهاين  آيات در مکه نازل شده و محمد می

 ن ناو اطراف مکه ايمان نیاوردند و بهمین دلیل از ايمان آوردن آنا

ر نازل کرد. در حالیکه در آخر عمر محمد اکثامید شد اين آيه را 

ی عربستان از جمله مکه ايمان آورده بودند و اعراب شبه جزيره

هنوز هم مسلمانند پس پیش بینی محمد در اين مورد غلط از آب 

در آمده و اين نیست مگر اينکه اين پیش بینی يك انسان )محمد( 

در مکه اين است نه خدا. محمد به تناسب آگاهی زمان حضورش 

 دانست. پیش بینی را کرد اگر خدا بود که وضعیت آينده را می

اشکال مهم ديگر اين آيه اينست که گفته )تا قومی را که 

 پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت ماندند بیم دهی( يعنی قبل

 از محمد برای اعراب پیامبری نیامده است. در صورتیکه اين جمله

با خود قرآن در تناقض است چون در قرآن آمده است که هود و 

اند اند که برای عرب آمدهبوده صالح و شعیب و اسماعیل پیامبرانی

( و در قرآن آمده است که اسماعیل همراه پدرش 12)المیزان ج 

 ی کعبه را ساخت. ابراهیم خانه

 

 پاسخ: 
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کنیم. ايشان افکن را بررسی مینخست ادعای دوم شبهه

 ر بهی فوق را به اعراب تفسیر کرده اند. اما اگی )قوم( در آيهکلمه

د توانیم برداشت ديگری داشته باشیم. خداونمی آيه نظر بیاندازيم

انذار داده ها آن دهی قومی را که پدرانفرمايد تو انذار میمی

ای که هیچ نشده اند. رسول اهلل )صلی اهلل علیه و سلم( پس از دوره

ی فترت(، برای تمامی اقوام پیامبری ارسال نشده است )دوره

ین عیسی )علیهما الصاله و اند و بین ايشان و ببشری ارسال شده

سال فاصله بوده است. پس تمامی مردم جهان  600السالم( قريب 

ال ين حدر آن زمان، مورد خطاب پیامبر و انذار پیامبر بوده اند. با ا

 ی مردمی که دوران فترت را پشت توان به همهقوم را می

 ولسر گذاشته اند، تفسیر کرد و ابن عباس و مقاتل نیز بر اين ق

/  85، صفحه 14الجامع ألحکام القرآن، القرطبی، جلد هستند)

بر  (. نتیجه اينکه دلیلی594، صفحه 3معالم التنزيل، البغوی، جلد 

 اين برداشت 

م ی مذکور را تنها بر اعراب تطبیق دهینداريم که )قوم( در آيه

ه یامدچراکه به غیر از اعراب، ديگر مردمان نیز منذری به نزد آنان ن

 و پدران هیچ کدام از مردم زمین، انذار داده نشده اند.  است
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شود افکن از اعتبار ساقط میی نخست شبههبا اين وجود شبهه

 ی )قوم(، بديهی است که اکثر مردمچرا که با تفسیر فوق از کلمه

 آورند. جهان به حضرت رسول ايمان نمی

ذِرَ آبَاؤُهُمْ = گويد که قرآن گفته )قَوْمًا مَا أُنْدر ادامه سها می

انذار داده نشده اند( ولی چون طبق  آيات ها آن قومی که پدران

قرآن، قبل از محمد پیامبران ديگری مثل اسماعیل، صالح و... آمده 

اند، پس بین اين دو نوع  آيات تضاد و تناقض جود دارد. اين 

گردد که ی شريفه به اين مسئله میاشکال نويسنده بر اين آيه

 ن، مفهوم)آبَاؤُهُمْ = پدران( را به پدران خیلی دور از زمانايشا

تفسیر کرده است. الزم به ذکر است که نزديك ترين پیامبر ها آن

سال قبل از  600به حضرت محمد )صلی اهلل علیه و سلم( به حدود 

باشند. گردد که حضرت عیسی )علیه السالم( میايشان باز می

ی ايشان اعراب( جهان )طبق گفتهطبق نظر ايشان چون بر مردم 

قبل از حضرت محمد )صلی اهلل علیه وسلم( پیامبرانی ارسال شده 

گیرند اين جمله که قرآن فرموده است، بدين صورت نتیجه می

)قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ = قومی که پدرانشان انذار داده نشده اند( 

یری ارائه داده نادرست است. اما به چه دلیل ايشان چنین تفس

ها آن است. اگر ما )آبَاؤُهُمْ( را به معنی پدران نزديك به زمان
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شود. حقیقتا پدران و اجداد تفسیر نمايیم، مشکل برطرف می

سال قبل از حضرت رسول، توسط هیچ پیامبری  600بشريت تا 

توانیم بگويیم که پدران و اجداد مردم اند پس میانذار داده نشده

م توسط پیامبری به حق دعوت نشده اند. سوالی در صدر اسال

پرسیم و آن اينکه آيا احتمال دارد منظور خداوند از )آبَاؤُهُمْ( می

پدران و اجداد نزديك به زمان صدر اسالم باشد؟ اگر چنین امری 

افکن از اعتبار ساقط است چرا که محتمل است پس استدالل شبهه

 )مجرد االحتمال يسقط االستدالل(. 

 

اند ادامه شبهه: برای گريز از اين اشکال، بعضی مفسرين گفته

ی جهانیان است اما اين هم غلط همه 6ی که منظور از قوم در آيه

کند. غلط است چون آيه گفته است و هم اشکال را برطرف نمی

ی اقوام زمین قومی )مفرد( نه اقوامی )جمع(. قطعا اگر منظور همه

شد يعنی اقوام. بعالوه اشکال را می بود بايد بصورت جمع آورده

ی زمین نیز پیامبرانی کند چون برای ديگر اقوام کرهبرطرف نمی

قبال آمده بوده است مثل موسی و عیسی و زرتشت و پیامبران 

هندو و غیره. اين اشکال دوم هم مويد اينست که  آيات از محمد 

بران قبلی است نه از خدا. محمد در زمان گفتن اين  آيات به پیام
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اعراب، که خودش بعدا در قرآن آورده است، توجه نداشته است و 

 اگر خدا بود توجه داشت. 

 

 پاسخ: 

افکن ناشی از عدم اطالع کافی ايشان از سخنان فوق شبهه

ی قوم به گويد چون قرآن از کلمهباشد. میادبیات قرآنی می

عنای جمع توان آن را به مصورت مفرد استفاده کرده است پس نمی

و تمامی مردم جهان معنی کرد. در قرآن کريم  آيات متعددی 

ی قوم استفاده شده است و منظور يك قوم وجود دارد که از کلمه

توان آن را به اقوام زيادی تعبیر کرد. در خاص نیست بلکه می

های زير قرآن کريم اين مسئله يك امر کامال متداول است. به مثال

 توجه فرمايید. 

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوَن لَوْلَا ُيکَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِینَا آيَةٌ کَذَِلكَ قَالَ 

الَّذِينَ مِْن قَْبلِهِمْ ِمثْلَ قَْولِهِْم تَشَابَهَتْ ُقلُوبُهُمْ قَْد بَیَّنَّا الْآَياتِ لِقَوْمٍ 

 1يُوقِنُونَ

                                                           
 118-بقره .1
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اگر خدا با ما سخن شود گويند: چه میدانند میآنان که نمی»

نان ای برای ما بیايد. کسانی که پیش از آگويد، و يا اين که معجزه

گفتند. دلهايشان با هم نیز بودند همین سخنان ايشان را می

ها را برای قومی که جويای يقین هستند، همانند است. ما آيه

 «ايم.آشکار و بیان کرده

ت مفرد آمده(، يك ی فوق منظور از قوم )که به صورآيا در آيه

قوم خاص است و يا اينکه تمامی اقوامی که دارای اين صفت 

شوند؟ قطعا تمامی اقوامی که )يوقنون( هستند را شامل می

 شوند و اين کامال بديهی است. )يوقنون( هستند را شامل می

لِیَاَء بَْعضُهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِيَن آمَنُوا لَا َتتَّخُِذوا اْلیَهُوَد وَالنَّصَارَى أَوْ

أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنُْکمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِْدی الْقَوَْم 

 1الظَّالِمِینَ

يهوديان و مسیحیان را به دوستی نگیريد. ايشان  !ای مؤمنان»

برخی دوست برخی ديگرند. هرکس از شما با ايشان دوستی ورزد 

ی ايشان بشمار است. و شّك نیست که خداوند ن او از زمرهبیگما

 «کند.قوم ستمگران را هدايت نمی

                                                           
 51-مائده .1
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باشد؟ قطعا ی باال تنها يك گروه خاص میآيا مراد از قوم در آيه

در ها آن باشد که صفاتخیر بلکه منظور تمامی اقوام و افرادی می

 باشند. ی میهای مختلفآيه آمده است و معموال افراد زيادی از قوم

وَلَقَدْ أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ مِْن َقبْلِکُمْ َلمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ ُرسُلُهُْم 

 1بِالْبَیِّنَاتِ وَمَا کَانُوا لِیُؤْمِنُوا کَذَِلكَ نَجْزِی الْقَوَْم اْلمُجْرِمِینَ

اند، بدان گاه ايم که پیش از شما بودهها را هالك کردهما گروه»

 اند و پیغمبرانشان برای آنان دالئل روشن و معجزاتستم کردهکه 

اند اند، ولی آنان جزو کسانی نبودهاند و ارائه نمودهآشکاری آورده

 «.دهیمکه ايمان بیاورند اين چنین گروه بزهکاران را سزا می

های بزهکاران اطالق ی فوق نیز به تمامی گروهقوم در آيه

 شود و گروه خاصی را مد نظر ندارد. می

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مَِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ الْأَرَْض بَعْدَ مَوْتِهَا ِإنَّ فِی 

 2ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوٍْم يَسْمَعُونَ

باراند و زمین را پس از مرگ خدا است که از آسمان آب را می»

گمان در اين دلیل روشنی است برای آنان بخشد. بیآن، حیات می

 «که گوش شنوا دارند.

                                                           
 13-يونس .1

 65-نحل .2
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ی فوق نیز قوم به يك قوم خاص اطالق و همچنین در آيه

های خداوند شود و تمامی افراد از اقوام مختلف که به نشانهنمی

 شود. ايمان بیاورند را شامل می

افکن ههآيات در اين موضوع به قدری زياد است که انتقاد شب 

 نمايد. را به کلی ساقط می

ای را خدمت شما خوانندگان محترم عرض اما در انتها نکته

ای ديگر به اين شبهه بنگريد. قطعا حضرت کنم تا از زاويهمی

اند از جناب گفتهرسول )صلی اهلل علیه و سلم( به مطالبی که می

 مازنو غیر  کاهل سها بیشتر آگاه بوده اند. همینطور روزانه در نماز

ست کرده اند. آيا معقول اقرآن را مرور و با ياران خود مدارسه می

کرده است، به که حضرت رسول هنگامی که اين آيه را بیان می

صحبت ها آن ی پیامبرانی که قبال ازيکباره تمامی آنچه که درباره

کرده است نظیر اسماعیل و شعیب و صالح و... فراموش کرده باشد 

ط تصور کرده باشد که تا به اکنون هیچ پیامبری به سوی و به غل

يی در هاها نیامده است؟ آيا اينگونه تحلیلملت عرب و باقی ملت

گنجد؟! واقعیت اتفاق خواهند افتاد و در هیچ مغز سالمی می

ه يك و ننزد طبیعی است که منظور قرآن از )مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ( پدران

 م بوده است. خیلی دور از صدر اسال
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شبهه: پیش بینی ایمان آوردن اهل کتاب که تحقق 

 نیافت!

 

وَإِذَا يُتْلَى . الَّذِيَن آتَْینَاهُمُ الِْکتَابَ مِْن قَْبلِهِ هُْم بِهِ يُؤْمِنُونَ

ینَ. عَلَیْهِْم قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الَْحقُّ مِْن رَبِّنَا إِنَّا ُکنَّا مِْن قَْبلِهِ مُسْلِمِ

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ َمرَّتَیِْن بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُوَن بِالْحَسََنةِ السَّیِّئَةَ 

 1وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

کسانی که پیش از نزول قرآن، برايشان کتاب فرستاديم به »

شود آورند. هنگامی که بر آنان خوانده میقرآن ايمان می

يند: بدان باور داريم، چرا که آن حق بوده و از سوی گومی

ايم. پروردگارمان است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده

ين شود، به سبب اآنان کسانیند که دو بار اجر و پاداششان داده می

ز دارند و اها از میان برمیاند، و بديها را با نیکیکه شکیبايی کرده

 «بخشند.کنند و میايم خرج میآنچه بديشان عطاء کرده

                                                           
 54الی  52-قصص .1
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وَکَذَلَِك أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ فَالَّذِينَ آتَْینَاهُمُ الِْکتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ 

 1وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ. 

و کسانی که پیش از ايم همچنین ما کتاب را بر تو نازل کرده»

آورند، ايم به اين کتاب ايمان میاين، کتاب برای آنان فرو فرستاده

 ت ماو از میان اينان )مشرکان مکه( کسانی بدان ايمان دارند، و آيا

 «کنند.را جز کافران انکار نمی

ه اند و محمد در مکه امیدوار بود که با توجه بها مکیاين سوره

رات و قرآن، اهل کتاب به قرآن ايمان تشابهات فراوان بین تو

-بیاورند. اما اين پیش بینی وی تحقق نیافت و تنها افراد انگشت

شماری از اهل کتاب مسلمان شدند و اين امر خشم محمد را بر 

 علیه آنان بر انگیخت تا در مدينه کمر به نابودی يهود بست. 

 

  پاسخ:

بودن  آيات  نخست بايد ديد که ادعای نويسنده مبنی بر مکی

ی قصص تا چه حد صحت دارد. نويسنده به اشتباه مذکور در سوره

ای مکی بود، پس تمامی  آيات آن بال استثناء معتقد است اگر سوره

                                                           
 47-عنکبوت .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

697 

 

های مکی در مکه نازل شده است. گاهی اوقات در برخی از سوره

بدين گونه است که اکثر  آيات آن در مکه و برخی از  آيات در 

ای است ه باشد. در علوم اسالمی اين امر ثابت شدهمدينه نازل شد

های قرآن با تمامی  آياتشان به يکباره و يکجا نازل که اکثر سوره

اند بلکه  آيات يك سوره در زمانهای مختلفی متناسب با نشده

شرايط بیرونی، نازل شده اند. حضرت رسول )صلی اهلل علیه و 

ق  آيات را مشخص سلم( در اواخر عمر شريف خود، مکان دقی

ی قصص مکی است، حکم به مکی کردند. سها از آنجايی که سوره

بودن تمامی  آيات آن داده است. در حالی که اينگونه نیست. 

ی قصص جمهور علما بر اين باورند که  آيات مورد بحث ما در سوره

آيد نیز مويد در مدينه نازل شده است. احاديثی که در ادامه می

 ت. اين مطلب اس

گويد: )مکی است و گفته شده عالمه بیضاوی )رحمه اهلل( می

لَا نَبْتَغِی ی تا آيه الَّذِينَ آتَیْنَاهُمُ الِْکتَابَاست مگر قول خداوند

 . 1(الْجَاهِلِینَ

                                                           
 171، صفحه 4التنزيل وأسرار التأويل، البیضاوی، جلد أنوار  .1
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ی قصص مکی است گويد: )سورهعالمه بغوی )رحمه اهلل( می

لَا ی تا آيه الِْکتَابَالَّذِينَ آتَْینَاهُمُ مگر قول خداوند عز و جل 

 1(نَبْتَغِی الْجَاهِِلینَ

گويد: )تمام آن مکی است مگر امام فخر رازی )رحمه اهلل( می

الَِّذينَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ تا قول لَا نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَ و قول خداوند 

 2(ی إِنَّ الَّذِی فَرَضَ َعلَیْكَ الْقُرْآنَگفته شده است مگر آيه

گويد: )قول ابن عباس امام ابن جوزی )رحمه اهلل( در اين باره می

اين است که تمام سوره مکی است غیر از يك آيه و آن قول 

( که اين آيه درحالی إِنَّ الَِّذی َفَرضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَخداوند است که )

که پیامبر )صلی اهلل علیه و سلم( در جحفه در هنگام هجرت بوده 

نازل شده است. از حسن و عطاء و عکرمه روايت شده  بر ايشان

است که اين سوره تماما مکی است. مقاتل معتقد است که در اين 

لَا ی تا آيه الَّذِينَ آتَیْنَاهُمُ الِْکتَابَی مدنی وجود دارد: سوره آيه

ای وجود دارد که نه مکی است و نه و در آن آيه نَبْتَغِی الْجَاهِِلینَ

                                                           
 185، صفحه 6، البغوی، جلد معالم التنزيل .1

 577، صفحه 24التفسیر الکبیر، فخرالدين الرازی، جلد  .2
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( که إِنَّ الَِّذی فَرَضَ َعلَیَْك الُْقرْآنَ)آن قول خداوند است که  مدنی و

 1در جحفه نازل شده است.(

 گويد: )در قول جمهور تابعینعالمه ابن عاشور )رحمه اهلل( می

( آنَلْقُرْكَ اإِنَّ الَّذِی فَرَضَ عََلیْی )اين سوره مکی است و در آن آيه

گفته شده است در جحفه در راه مدينه بر نبی )صلی اهلل علیه و 

سلم( نازل شده است. و از مقاتل و ابن عباس روايت است که قول 

ینَ( ی اْلجَاهِلِبْتَغِی )لَا نَ)الَّذِينَ آَتیْنَاهُُم الْکِتَابَ( تا آيهخداوند بزرگ 

 در مدينه نازل شده است.(

به صورت معلق در شان نزول اين  ابن اسحاق در سیره روايتی را

آيه ذکر کرده است که در آن آمده است که تعدادی از مسیحیان از 

اصحاب نجاشی از حبشه به نزد حضرت محمد )صلی اهلل علیه و 

سلم( در مسجد الحرام آمدند و با آن حضرت گفتگو کردند و از او 

ی يس را بر آنان يی پرسیدند. سپس حضرت رسول سورههاسوال

خواند. آنان به گريه افتادند و پس از گفتگوهايی مسلمان شدند. 

ی )الَّذِيَن آتَْینَاهُمُ الْکِتَابَ مِْن قَْبلِهِ هُْم بِهِ يُؤِْمنُونَ( در سپس آيه

ارتباط با آنان نازل شد. اين روايت که حاکی از مکی بودن  آيات 

                                                           
 374، صفحه 3زاد المسیر فی علم التفسیر، ابن الجوزی، جلد  .1
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الطاهر بن لتحرير والتنوير، محمد امذکور دارد فاقد اعتبار است. )

 (61، صفحه 20عاشور، جلد 

عالمه زيلعی )رحمه اهلل( پس از ذکر اين داستان  

تخريج األحاديث واآلثار الواقعة فی گويد:(مرسل است.(. )می

، صفحه 1تفسیر الکشاف للزمخشری، جمال الدين الزيلعی، جلد 

تخريج أحاديث وآثار کتاب گويد: )ضعیف است( )( سقاف می416

حه قرآن لسید قطب، علوی بن عبد القادر السَّقَّاف، صففی ظالل ال

ی اين روايت (. امام ناصرالدين آلبانی )رحمه اهلل( درباره156

باشد و روايتی مسند )دارای ها میگويد: )اين روايت از مرسلمی

سند( نیست و ابن اسحاق آن را در سیره به صورت معلق نقل کرده 

دفاع عن الحديث النبوی .( )و برای آن سندی ذکر نکرده است

 (17والسیرة، محمد ناصر الدين األلبانی، صفحه 

ی قصص را قطعی سوره 55تا  52ی آنچه مدنی بودن آيه

کند روايت صحیحی در معجم کبیر طبرانی است که در مورد می

اسالم آوردن رفاعه القرظی که از بنی قريظه بود به همراه چند تن 

امامان ابن حجر عسقالنی، شهاب الدين از يارانش حکايت دارد. 

قسطالنی و بدرالدين عینی )رحمهم اهلل( که هر سه از شارحان 
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صحیح بخاری هستند و جمعی ديگر از علمای اسالم بر صحیح 

 بودن روايت حکم داده اند. 

 أُولَئَِك ُيؤْتَوْنَ گويد: )و سخن خداوند )عالمه ابن حجر می

مان ه ايک)اهل کتاب( ها آن ای ازورد طايفه( در مأَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ

آوردند از جمله عبداهلل ابن سالم و غیره نازل شده است و در 

 طبرانی روايت است از رفاعه القرظی که گفت اين  آيات در حق من

را  و کسانی که با من ايمان آوردند نازل شده است و طبرانی روايتی

ن رفاعه القرظی که گفت کند از علی اببا اسناد صحیح گزارش می

 رفاعه بود به هدف مالقات حضرتها آن نفر از اهل کتاب که از 10

الَّذِيَن ی )رسول خارج شدند و ايمان آوردند و اذيت شدند پس آيه

 ،ی( )فتح البار( نازل شد.آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ من قبله هم بِِه يُؤمنُونَ

عمدة القاری، بدرالدين  /191، صفحه 1ابن حجر العسقالنی، جلد 

إرشاد الساری، شهاب الدين /119، صفحه 2العینی، جلد 

 (145، صفحه 5القسطالنی، جلد 

ی قصص در مدينه سوره 55تا  52بر اساس آنچه گذشت،  آيات 

ها آن نازل شده است. پس ادعای نويسنده مبنی بر مکی بودن

ا حمل بر توان اين  آيات رنادرست است. با اين توضیحات نمی

امیدواری حضرت محمد )صلی اهلل علیه و سلم( بر ايمان آوردن 
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اهل کتاب دانست زيرا اين  آيات در مدينه نازل شده اند. محمد 

)صلی اهلل علیه و سلم( در مدينه با رفتار اهل کتاب آشنايی داشت 

کرد. پس منظور از اين آيه ايمان و با اين حال اين  آيات را بیان می

يی که در باال بدان هامامی اهل کتاب نیست و با شان نزولآوردن ت

اشاره کرديم، نشان داديم که اين  آيات به چه مناسبتی نازل شده 

دانست با است. از طرف ديگر محمد )صلی اهلل علیه و سلم( می

ی يهوديت آنکه حضرت مسیح )علیه السالم(، خود را ادامه دهنده

يهوديان در مقابل مسیحیت نیز  کرده است، بسیاری ازمعرفی می

به مخالفت و مبارزه پرداخته بودند. پس آيا اين معقول است فکر 

کنیم که حضرت محمد )صلی اهلل علیه و سلم( به ايمان آوردن 

اکثريت يهوديان مدينه )و در کل اهل کتاب( امیدوار بوده است؟ 

تاب اين در حالی است که اسالم، اصلی ترين مبانی اعتقادی اهل ک

افکن برده است. همانطور که قبال گفته شد، شبههرا زير سوال می

معتقد است محمد )صلی اهلل علیه و سلم( در مکه به ايمان آوردن 

ای ی زير که آيهاهل کتاب مدينه امیدوار بود به همین دلیل آيه

 مکی است را بیان کرد: 
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ذِينَ آتَْینَاهُمُ الِْکتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَکَذَلَِك أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ فَالَّ

 1وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ. 

ايم و کسانی که پیش از همچنین ما کتاب را بر تو نازل کرده»

 آورند،ايم به اين کتاب ايمان میاين، کتاب برای آنان فرو فرستاده

 ت ماو از میان اينان )مشرکان مکه( کسانی بدان ايمان دارند، و آيا

 «کنند.را جز کافران انکار نمی

ی مکی بیان شده که تمام اهل کتاب در اين آيه"گويد سها می

 آورند. اما هنگامی که محمد )صلی اهلل علیه و سلم( بهايمان می

ن دند، از ايمامدينه هجرت کرد، چون اهل کتاب به وی ايمان نیاور

ل اين استدال "نا امید شد و کمر به نابودی آنان بست. ها آن آوردن

توانست درست باشد که در  جناب اسالم ستیز حداقل زمانی می

آيات مدنی، اين قبیل  آياتی که ايمان آوردن اهل کتاب را به 

داشت. به  آيات زير توجه کند، وجود نمیصورت کلی بیان می

 نمايید: 

 

الَّذِينَ آَتیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ 

 1وَمَنْ يَکْفُرْ بِهِ َفأُولَِئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

                                                           
 47-عنکبوت .1
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ت ايم و آن را از روی دقّکسانی که کتاب آسمانی به آنان داده»

ايمان خوانند. اين چنین افرادی به قرآن و چنانچه بايد می

گمان ايشان آورند، و کسانی که بدان ايمان نیاورند بیمی

 «زيانکارانند.

 

 2الَّذِيَن آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ مِْن قَْبلِهِ هُمْ بِهِ يُؤِْمنُونَ

کسانی که پیش از نزول قرآن، برايشان کتاب فرستاديم به »

 «آورند.قرآن ايمان می

تَابَ يَفَْرحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمِنَ الَْأحْزَابِ وَالَّذِينَ آتَْینَاهُمُ الْکِ

مَنْ يُنْکُِر بَعْضَهُ ُقلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللََّه وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إَِلیْهِ أَدْعُو 

 3وَإِلَیْهِ مَآبِ

ايم از آنچه بر تو نازل شده است کسانی که کتاب بديشان داده»

ها کسانی هستند قسمتی از آن را و از میان دستهخوشحالند، 

پذيرند. بگو: من تنها و تنها مأمورم که خدا را بپرستم و انبازی نمی

                                                                                                               
 121-بقره .1

 52-قصص .2

 36-رعد .3
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خوانم و بازگشت من به جانب او برای او نسازم. من به سوی او می

 «است.

 ومدنی هستند، ايمان آوردن ها آن در  آيات فوق با آنکه تمامی

اب نسبت به  آيات قران بیان شده است. خوشحالی تمامیِ اهل کت

حضرت محمد )صلی اهلل علیه و سلم( در مدينه با علم به اينکه 

می آورند و انتظار ايمان آوردن تمابسیاری از اهل کتاب ايمان نمی

کنند. پس اين موضوع اهل کتاب را ندارد،  آيات فوق را بیان می

کبوت که در باال ی عنسوره 47ی مکی دهد که بیان آيهنشان می

بدان اشاره شد به دلیل امیدواری ايشان به ايمان آوردن تمامی 

اهل کتاب نبوده است بلکه علت ديگری دارد که در ادامه خواهیم 

 گفت. 

 توان مطرح کرد: اما دو سوال را می

که  آيات مورد بحث از ايمان  سوال نخست اينکه از آنجايی 

گويد، گويا قرآن معتقد میآوردن اهل کتاب به طور کلی سخن 

آورند. آيا از ديدگاه قرآن، است که تمامیِ اهل کتاب ايمان می

آورند؟ در پاسخ بايد بگويیم که خیر و تمامی اهل کتاب ايمان می

شود. توضیح اينکه چنین معنايی از  آيات مورد بحث برداشت نمی

و در قرآن  آيات مختلفی هستند که يك موضوع را به طور عموم 
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کنند ولی معنای عام ندارند و اين يك امر رايج در کلی بیان می

قرآن است. به عبارت دقیق تر لفظ يك آيه ممکن است عام باشد 

ولی معنای آن خاص باشد و آن معنای خاص را از ديگر  آيات 

 های زير توجه نمايید: توان فهمید. به مثالمی

وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيِر وَمَا أُهِلَّ ِبهِ لِغَیِْر  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُُم اْلمَیْتَةَ 

 1اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاٍغ وَلَا عَادٍ َفلَا إِثْمَ عَلَیِْه إِنَّ اللَّهَ غَفُوٌر َرحِیمٌ

تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غیرخدا بر آن »

ولی آن کس که مجبور گفته شده باشد بر شما حرام کرده است. 

 مند و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست.شود در صورتی که عالقه

 «گمان خداوند بخشنده و مهربان است.بی

کند. به ی فوق خوردن هر نوع خونی را حرام اعالم میدر آيه

 ی انواع خون را شاملعبارت ديگر لفظ آيه به طور عام است و همه

نوع خونی حرام است؟ برای پاسخ  شود. اما آيا خوردن هرمی

ی بايست تمامی  آيات قرآن را بررسی کرد زيرا ممکن است آيهمی

ی يهديگری، اين مفهوم عام را در موارد خاصی قرار داده باشد. به آ

 زير دقت فرمايید: 

                                                           
 173-بقره  .1
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نْ قُلْ لَا أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَ

يَکُونَ مَیْتًَة أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَْو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِْجسٌ أَوْ ِفسْقًا أُهِلَّ 

 1لِغَیْرِ اللَّهِ بِِه فَمَِن اضْطُرَّ غَیَْر بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

ای بگو: در آنچه به من وحی شده است، چیزی را بر خورنده»

ی يابم، مگر مردار، و خون روان، و گوشت خوك که همهحرام نمی

اينها ناپاك هستند، و گوشت حیوانی که به نام جز خدا سربريده 

مند باشد شده باشد . ولی اگر کسی وادار گردد بدون آن که عالقه

 «و تجاوز کند. چه پروردگار تو بس آمرزگار و مهربان است.

 

ی گذشته معنای خون در آيهکند که ی فوق روشن میآيه

 چیست. اگر قرار باد هر نوع خونی حرام باشد، در گوشت حیواناتی

حرام ها آن نمايیم نیز خون وجود دارد پس مصرفکه استفاده می

دهد که منظور از خون ی فوق نشان میباشد. در حالی که آيهمی

ی ی فوق، معناباشد. پس آيههمان خون ريخته شده و يا روان می

 کند. ی بقره را با آنکه لفظ آن عام بود، خاص میسوره 173ی آيه

 «ها زيانمندند.انسان»2إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُْسرٍ

                                                           
 145 -انعام .1

 2-عصر .2
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لفظ اين آيه عام است. اما اگر بگويیم طبق اين آيه، تمامی 

افکن ها در ضرر و زيان اند، دقیقا همانند جناب شبههانسان

لفظ  گر  آيات بعدی را مشاهده نمايیم، معنایايم. اما اقضاوت کرده

کند. در ادامه ی فوق بیان شده است را خاص میعامی که در آيه

 فرمايد: خداوند می

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا 

 1بِالصَّبْرِ

کارهای شايسته و بايسته آورند، و مگر کسانی که ايمان می»

کنند، و کنند، و همديگر را به تمسّك به حق سفارش میمی

 «.نماينديکديگر را به شکیبايی توصیه می

 نمايد. را خاص می 2ی لفظ عام در آيه 3ی مشخص است که آيه

توان ی يك حالت کلی در يك آيه نمیپس با صرف مشاهده

ای بررسی کرد که آيا آيهبايست حکم به کلیت آن آيه داد و می

 کنند يا خیر. ديگر معنای آن را خاص می

با اين توضیحات، اينکه در برخی از  آيات از ايمان آوردن اهل 

توان برداشت کرد که همگی اهل کتاب کتاب سخن رفته است نمی

آورند.  آيات بسیاری در قرآن وجود دارد بدون استثناء ايمان می

                                                           
 3-عصر .1
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گرداند. برای مثال به هل کتاب را خاص میکه لفظ عام در ايمان ا

 ی زير توجه نمايید: آيه

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَْنهَْونَ عَنِ 

الْمُنْکَِر وَتُؤْمِنُوَن بِاللَّهِ َولَوْ آَمنَ أَهُْل الِْکتَابِ لَکَاَن خَیْرًا َلهُمْ مِْنهُمُ 

 1مُؤْمِنُونَ وَأَْکثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَالْ

ايد ها آفريده شدهشما بهترين اّمتی هستید که به سود انسان»

 اگر ونمايید و به خدا ايمان داريد. امر به معروف و نهی از منکر می

اهل کتاب ايمان بیاورند، برای ايشان بهتر است از آنان کسانی 

 «ان فاسق هستند.هستند که با ايمانند و بیشتر ايش

 

 ای اشاره نمايیم. ی بحث به نکتهاما جالب است در خاتمه

اگر به بررسی  آيات متعدد قرآن پیرامون اهل کتاب بپردازيم 

متوجه خواهیم شد که خداوند در جای جای قرآن، از يهوديان و 

مسیحیان به عناوين مختلفی نام برده است. گاه آنان را )اهل 

( نام نهاده و گاه از آنان به )الذين آتیناهم الکتاب = اهل کتاب

کتاب داديم( و در  آياتی ديگر به ها آن الکتاب = کسانی که به

                                                           
 110 –ال عمران  .1
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کتاب داده شده است( ها آن )الذين اوتوا الکتاب =کسانی که به

 رسیم: تعبیر کرده است. با بررسی قرآن کريم به نتايج زير می

 ب بهالکتاب )کسانی که کتابه الذين اوتوا ها آن آياتی که از  -1

داده شده است(تعبیر کرده است، غالبا در ذم اهل کتاب ها آن

 آمده است: 

وَلَئِنْ أَتَیَْت الَّذِيَن أُوتُوا الْکَِتابَ بِکُلِّ آيٍَة مَا َتبِعُوا قِْبلَتََك وَمَا 

 1...أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَْلتَهُمْ

ه که کتاب بديشان داد و اگر هر نوع برهان و حجّتی برای آنان»

 «..نمايند.ی تو پیروی نمیشده است بیاوری از قبله

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِْسلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الِْکتَابَ إِلَّا 

إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَْغیًا بَیْنَهُمْ وَمَنْ َيکْفُرْ بِآيَاتِ اللَِّه فَ

 2سَرِيعُ الْحِسَابِ

گمان دين در پیشگاه خدا اسالم است و اهل کتاب به بی»

اختالف برنخاستند مگر بعد از آگاهی به سبب ستمگری و سرکشی 

میان خودشان بود. و کسی که به آيات خدا کفر ورزد بیگمان خدا 

 «کند.زود حسابرسی می

                                                           
 145-بقره  .1
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نْ تُطِیعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا اْلکِتَابَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِ

 1يَرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِيمَانِکُمْ کَافِرِينَ

ايد، اگر از گروهی از کسانی که ای کسانی که ايمان آورده»

کتاب بديشان داده شده است پیروی کنید، شما را پس از ايمان 

 «گردانند.آوردنتان به کفر باز می

يَأْنِ ِللَّذِيَن آمَنُوا أَنْ تَْخشَعَ ُقلُوبُهُمْ لِذِکِْر اللَّهِ وَمَا نََزلَ مَِن أَلَمْ 

الْحَقِّ وَلَا يَکُونُوا کَالَّذِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عََلْیهِمُ الْأَمَُد 

 2فَقَسَتْ ُقلُوبُهُمْ وََکثِیرٌ ِمنْهُمْ فَاسِقُونَ

ؤمنان فرا نرسیده است که دلهايشان به آيا وقت آن برای م»

هنگام ياد خدا، و در برابر حق و حقیقتی که خدا فرو فرستاده 

و آنان همچون کسانی نشوند که برای  ؟است، بلرزد و کرنش برد

آنان قبالً کتاب فرستاده شده است و سپس زمان طوالنی بر آنان 

 سپری گشته است، و دلهايشان سخت شده است، و بیشترشان

 «اند.فاسق و خارج گشته
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 هبه الذين آتیناهم الکتاب )کسانی که بها آن آياتی که از  -2

ه کتاب داديم( تعبیر کرده است، غالبا در مدح اهل کتاب آمدها آن

 است: 

الَّذِينَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ 

 1يَکْفُرْ بِهِ َفأُولَِئكَ هُمُ الْخَاسِرُونَوَمَنْ 

ت ايم و آن را از روی دقّکسانی که کتاب آسمانی به آنان داده»

خوانند اين چنین افرادی به قرآن ايمان و چنانچه بايد می

گمان ايشان آورند، و کسانی که بدان ايمان نیاورند بیمی

 «زيانکارانند.

آتَْینَاهُمُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِْن يَکُْفرْ بِهَا أُولَئِكَ الَّذِيَن 

 2هَؤُلَاءِ فَقَدْ َوکَّلْنَا ِبهَا قَوْمًا لَیْسُوا بِهَا بِکَافِرِينَ

آنان کسانیند که کتاب و حکمت و نبوّت بديشان داديم. اگر »

زيم که سادار آن میاينها نسبت بدان کفر ورزند ما کسانی را عهده

 «.ورزندنسبت بدان کفر نمی
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وَالَّذِينَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يَفَْرحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمِنَ الَْأحْزَابِ 

مَنْ يُنْکُِر بَعْضَهُ ُقلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللََّه وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إَِلیْهِ أَدْعُو 

 1وَإِلَیْهِ مَآبِ

 ايم از آنچه بر تو نازل شده استی که کتاب بديشان دادهسانک»

ها کسانی هستند قسمتی از آن را خوشحالند، و از میان دسته

ی نبازپذيرند. بگو: من تنها و تنها مأمورم که خدا را بپرستم و انمی

 خوانم و بازگشت من به جانب اوبرای او نسازم. من به سوی او می

 «است.

 2اهُمُ الْکِتَابَ مِْن قَْبلِهِ هُمْ بِهِ يُؤِْمنُونَالَّذِينَ آتَیْنَ

کسانی که پیش از نزول قرآن، برايشان کتاب فرستاديم به »

 «آورند.قرآن ايمان می

 

به اهل الکتاب )اهل کتاب( تعبیر کرده ها آن آياتی که از  -3

گردد. است، بر تمامی يهوديان و مسیحیان و مجوسیان اطالق می

شوند و چه آنانکه منصف هستند و در مقابل حق تسلیم میچه 

زنند. مانند و از پذيرفتن حق سر باز میآنهايی که بر کفر خود می

                                                           
 36-رعد  .1
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شود، از اين جهت هنگامی که از آنان به )اهل الکتاب( تعبیر می

گاهی اوقات در مقام مدح و گاهی در مقام ذم قرار دارد. همچنین 

دارد معموال از لفظ ها آن نسبت بههنگامی که قرآن خطابی کلی 

 نمايد: )اهل الکتاب( استفاده می

وَدَّ کَِثیٌر مِنْ أَْهلِ الْکِتَابِ َلوْ يَرُدُّونَکُمْ ِمنْ بَعِْد إِيمَانِکُمْ کُفَّارًا 

 1حَسَدًا. . .

سیاری از اهل کتاب، از روی رشك و حسدی که در ب»

 ر بشود شما را بعد ازوجودشان ريشه دوانده است، آرزو دارند اگ

 «.پذيرش ايمان بازگردانند. . 

قُلْ يَا أَهَْل الِْکتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمٍَة سَوَاٍء بَیَْننَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعُْبدَ إِلَّا 

 فَإِنْ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ َشیْئًا وَلَا َيتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوِن اللَّهِ

 2تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسِْلُمونَ

ای که میان بیايید به سوی سخن دادگرانه !بگو: ای اهل کتاب»

ما و شما مشترك است که جز خداوند يگانه را نپرستیم، و چیزی 

را شريك او نکنیم، و برخی از ما برخی ديگر را، به جای خداوند 
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يگانه، به خدايی نپذيرد. پس هرگاه سر بر تابند، بگويید: گواه 

 «باشید که ما منقاد هستیم.

أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَْنهَْونَ عَنِ  کُنْتُمْ خَیْرَ

الْمُنْکَِر وَتُؤْمِنُوَن بِاللَّهِ َولَوْ آَمنَ أَهُْل الِْکتَابِ لَکَاَن خَیْرًا َلهُمْ مِْنهُمُ 

 1الْمُؤْمِنُونَ وَأَْکثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

ايد ها آفريده شدهنسانشما بهترين اّمتی هستید که به سود ا»

 اگر ونمايید و به خدا ايمان داريد. امر به معروف و نهی از منکر می

اهل کتاب ايمان بیاورند، برای ايشان بهتر است از آنان کسانی 

 «هستند که با ايمانند و بیشتر ايشان فاسق هستند.

يَتْلُوَن آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ لَیْسُوا سَوَاًء مِنْ أَْهِل الِْکتَابِ أُمَّةٌ قَائِمٌَة 

 2اللَّیِْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ

 آنان همه يکسان نیستند، گروهی از اهل کتاب پابرجايند و در»

 «خوانند.بخشهايی از شب آيات خدا را می

 

نتیجه اينکه هنگامی که قرآن از فعل مجهول اوتوا الکتاب 

کند، معموال در ی( استفاده مداده شدهها آن کسانی که کتاب به)
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مقام ذم اهل کتاب بر آمده است. گويا منظور اهل کتابی است که 

شوند و از هوا و هوس خود پیروی در مقابل حق تسلیم نمی

ها آن کسانی که بهکنند. ولی هنگامی که از آتیناهم الکتاب )می

شود، در مقام مدح اهل کتاب بر آمده ( استفاده میکتاب داديم

پذيرند و به دين ظور اهل کتابی است که حق را میاست. گويا من

 گروند. اسالم می

 

ی شبهه: ايمان نیاوردن اهل کتاب به محمد، کاری معقول ادامه

 بود چون تشابه بین قرآن و تورات بسیار زياد است و قرآن برتری

 خاصی به تورات ندارد و تورات از نظم بهتری هم برخوردار است و

يان گمان کنند که محمد مطالب قرآن را از طبیعی بود که يهود

ده تورات گرفته باشد که در  آيات متعدد قرآن به اين نظر اشاره ش

 است. 

 

  پاسخ:

داند و آن افکن تشابه بین قرآن و تورات را بسیار زياد میشبهه

گويیم که شمارد. در پاسخ میرا علت ايمان نیاوردن اهل کتاب می

های زيادی از اهل کتاب مسلمان اکنون انساناز صدر اسالم تا به 
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کند چرا که افکن را نقض میشده اند. همین موضوع، سخنان شبهه

ای دانستند و چیز تازهاسالم را کپی اديان قبلیِ خود میها آن اگر

 کردند. يافتند، اسالم اختیار نمیدر آن نمی

( سخنی اتفاقا اهل کتاب در زمان پیامبر)صلی اهلل علیه و سلم

 راندند: افکن بر زبان میبر خالف شبهه

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِْن عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِیَ مِثَْل مَا أُوتِیَ ُموسَى 

أَوَلَمْ يَکْفُرُوا بِمَا أُوتِیَ مُوسَى مِنْ َقبُْل قَالُوا سِحْرَاِن تَظَاهََرا وَقَالُوا إِنَّا 

 1بِکُلٍّ کَافِرُونَ

هنگامی که حق از سوی ما به پیش ايشان فرستاده شد، »

گفتند: چه خوب بود اگر همان چیزهايی که به موسی داده شده 

 شد. مگر در گذشته چیزهايی را انکار نکردند کهبود بدو داده می

گفتند: اين دو جادوهايی هستند که  ؟به موسی داده شده بود

ا رنمايند، و گفتند: ما هیچ کدام يکديگر را پشتیبانی و تأکید می

 «.قبول نداريم

 فرمايد: و در جايی ديگر خداوند می

 2يَسْأَلُكَ أَهُْل الِْکتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عََلیْهِمْ کِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. . .

                                                           
 48 –قصص  .1
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زل که کتابی را از آسمان بر آنان نا خواهنداهل کتاب از تو می»

 «.کنی. . 

 دهند که يهوديان به اين بهانه که قران بهاين  آيات نشان می

ان زدند. نیاز به بیتورات شباهت ندارد، از پذيرش قرآن سر باز می

های جناب سها را از اعتبار اين نکته نیست که اين  آيات تحلیل

ی ديگر از اين کتاب به بحث کند. از آنجايی که در جايساقط می

ن ادعای کپی برداری قرآن از تورات پرداخته شده است، از بیان اي

 کنیم. موضوع در اين مجال صرف نظر می

 

عنکبوت)فوق(  47ی ی شبهه: )اشکال ديگری که در آيهادامه

گويد بعضی از مشرکان مکه )هوالء( وجود دارد اين است که می

ن یشگويی هم خالف از آب در آمد و در زمااورند که اين پايمان می

 ی مشرکان ايمان آوردند چه رسد در زمان عمر(خود محمد همه

 

 پاسخ:

ی فوق، تنها تعدادی از مشرکان کند که طبق آيهسها بیان می

ی مشرکان ايمان آورند در حالی که در واقعیت همهايمان می

توجه به چند مسئله گويیم که جناب سها از آورند. در پاسخ میمی
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غافل مانده است و آن مشرکانی هستند که قبل از اينکه مسلمان 

اند و بر اند کشته شدهيی که با مسلمانان داشتههاشوند، در جنگ

شرك مرده اند. همچنین مشرکانی که در زمان حضرت رسول 

)صلی اهلل علیه و سلم( و قبل از فتح مکه به مرگ طبیعی از دنیا 

عدم توجه کافی به تمامی جوانب توسط جناب کاهل رفته اند. 

منجر به بیان مطالب پیش پا افتاده و نادرستی شده  !شناساسالم

 است. 

 

دهدکه  های خالف واقع نشان میی شبهه: )اين پیش بینیادامه

آيات مزبور سخن خدا نیست بلکه سخن محمد است که از آينده 

د در مکه پیش بینی کرده اطالع نداشته و بر اساس اطالعات موجو

کردند، طبعا است. در مکه مشرکان بشدت با محمد مخالفت می

آورند و از کرد که بعضی از مشرکان ايمان میمحمد پیش بینی می

طرف ديگر بسیاری عقايد اهل کتاب شبیه قرآن بود که محمد در 

پیش بینی کرده ولی چون محمد از ها آن مکه داشت و بر اساس

 يش غلط از آب در آمد. هاع نداشت پیش بینیآينده اطال

 

 پاسخ:
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اگر به مطالبی که در اين چند صفحه ارائه گرديد توجه کرده 

باشید، متوجه خواهید شد آنچیزی که غلط از آب در آمده است، 

های جناب سها است و نه چیزی ديگر. به ها و استداللتحلیل

جناب سها داليل متعددی نشان داديم که سناريوهايی که 

 ی هیچ نص و دلیلی نیست بلکه برخواسته از هوانويسند بر پايهمی

باشد. در اين و هوس ايشان در راستای اثبات سخنانشان می

صفحات نشان داديم که هیچ دلیلی مبنی بر امیدواری حضرت 

رسول )صلی اهلل علیه و سلم( بر ايمان آوردن اهل کتاب وجود 

افکن در که سخنان نادرست شبههندارد. همچنین نشان داديم 

بحث ايمان آوردن اهل کتاب، ريشه در عدم آگاهی جناب دکتر از 

 بحث بسیار مهم عام و خاص در قرآن دارد. 
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شبهه: پیش بینی قرآن در رانده نشدن مسلمانان از 

 مکه، که بر خالف آن تحقق یافت!

مِنْ أَرِْضنَا أَوَلَمْ نُمَکِّْن لَهُمْ  وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِِع اْلهُدَى مَعََك نُتَخَطَّفْ

حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ ُکلِّ شَیْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا 

 1يَعْلَمُونَ

و گفتند: اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم ما را از روی »

امانی را برای ايشان ربايند. مگر ما حرم پر امن و زمینمان می

جات فراوانی به سوی آن ايم که محصوالت و میوهفراهم نیاورده

 «.دانندی ما است و لیکن بیشتر آنان نمیداده ؟!شودآورده می

گفتند که اگر ايمان بیاوريم از سرزمینمان )مکه( مردم می

کند که مکه حرم شويم ولی اين آيه نظر آنان را رد میاخراج می

 شوند، ولی واقعیت بر خالف اينت و طبعا از آن اخراج نمیامن اس

 آيه در آمد و مسلمانان مجبور به مهاجرت از مکه شدند. 

 

  پاسخ:
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افکن لغت )نتخطف( را مطابق میل خود، تنها به صورت شبهه

 شويم( تفسیر کرده است. )اخراج می

مشرکان مکه به حضرت رسول )صلی اهلل علیه و سلم( 

آوريم اين است که ديگر لت اينکه به تو ايمان نمیگفتند عمی

فرمايد که ما ربايند. قرآن در پاسخ میمردم عرب ما را از مکه می

گويد مکه را امن قرار داديم پس از اين موضوع نترسید. اما سها می

مسلمانان مکه مجبور شدند از مکه خارج شوند و در نتیجه سخن 

 ون رفتن از مکه محقق نشد. خداوند مبنی بر عدم ترس از بیر

ی پاسخ بايد ببینیم که موضوع مورد بحث اين  قبل از ارائه

آيات )ربوده شدن( در چه معناست و اساسا موضوع بحث چیست. 

طبق سخنان مورخین و مفسرين، اعراب در دوران جاهلیت گاه با 

های يکديگر باعث غارت و يورش بر قبايل يکديگر و يا بر کاروان

شدند. به عبارت ديگر در حالت کلی در برابر يکديگر میکشتار 

يکديگر مصون نبودند ولی با اين حال نسبت به مردم مکه چنین 

رفتاری نداشتند. اين از آن جهت بود که آنان را اهل حرم خدا 

دانستند. اعراب مشرك خارج از مکه به کعبه به ديد احترام می

دار نگهداری از آن  نگريستند و نسبت به کسانی که عهدهمی

ای داشتند. به عبارت ديگر به بودند نیز رفتار متفاوت و محترمانه
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ای رفتار کردند و به صورت محترمانهمردم مکه تجاوز نمی

 کردند. می

يشان در تابستان و هااهل مکه غذاهايشان و رفت و آمد 

زمستان در امنیت بود در حالیکه مردم از اطرافشان ربوده 

قصد آزار و اذيت ها آن شدند. و هنگامی که شخصی به يکی ازمی

 هگفت که ما اهل حرم اهلل هستیم بعد از آن کسی بداشت، به او می

رفتند کرد و قريش هرگاه برای تجارتها بیرون میتعدی نمیها آن

ی، در امان بودند. )المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عل

 (303، صفحه 13جلد 

همچنین اهل مکه قدوه و پیشرو ديگر قبايل بودند. در تاريخ 

مشاهده کرده ايم که اکثر قبايل عرب منتظر بودند که اهل مکه 

دهند و هنگامی که اهل مکه در روز فتح چه عملی انجام می

مسلمان شدند، بیشتر قبايل ديگر نیز اسالم خود را نیز اعالم 

ين ( با ا33، صفحه 21شور، جلد لتحرير والتنوير، ابن عااکردند. )

شود که اعراب اطراف مکه به مردم مکه به توضیحات مشخص می

نگريستند در نتیجه اهل مکه از امنیت نسبتا ای میديد محترمانه

 کاملی برخوردار بودند. 

 فرمايد: ی فوق میاين است که خداوند در آيه
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  أَوَلَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا

 «ايم؟مگر ما حرم پر امن و امانی را برای ايشان فراهم نیاورده»

دهیم. اگر به آيه مورد افکن پاسخ میحال به سخنان شبهه 

نمايد. ی )نتخطف( استفاده میبحث دقت شود، خداوند از کلمه

شود که خطف يعنی ربودن و هنگامی از اين لغت استفاده می

ا اخراج نمايد. به عبارت شخصی به شخص ديگری تعدی کند و او ر

را از ها آن ترسیدند کهديگر مشرکان از اعراب خارج از مکه می

فرمايد از اين موضوع مکه بیرون آورند. خداوند در پاسخ می

نترسید که ما مکه را امن قرار داديم که با مطالبی که در باال ذکر 

کرديم، علت اين امنیت را بیان کرديم. پس پاسخ خداوند در مورد 

دفع آزار و اذيت اعراب ديگر نواحی نسبت به اعراب مکه بود. حال 

م و آن اينکه آيا مسلمان که از مکه به سمت مدينه پرسیسوالی می

خارج شدند، توسط گروهی ديگر ربوده شدند و اخراج شدند؟ قطعا 

خیر. آنان در پی آزار و اذيت مشرکان مکه و با تصمیم خود به طور 

پنهانی از مکه خارج شدند. حتی مشرکان نیز مايل نبودند که 

ر آن صورت تسلط خود را مسلمانان به مدينه مهاجرت کنند زيرا د

دادند و حتی در مسیر مدينه بسیاری از بر آنان از دست می

مسلمانان را نیز تعقیب کردند. به عبارت ديگر هیچ گروهی 
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مسلمانان را از مکه بیرون نکرده است بلکه مسلمانان به دلیل 

فشار و آزار و اذيت مشرکان، با تصمیم خود از مکه خارج شدند. 

ی مذکور اصوال بر مسلمانان صدق ن است که آيهپس سخن ما اي

کند زيرا اين آيه در مورد ربوده توسط اعراب خارج از مکه نمی

گويد از اين بابت نگران گويد که خداوند در پاسخ میسخن می

نباشید. آيا اين سخن خداوند در مورد مسلمانان صدق نکرد؟ قطعا 

، از مکه بیرون رانده بله زيرا مسلمانان توسط اعراب خارج از مکه

نشدند. اگر نويسنده اصرار داشته باشد که مسلمانان ربوده شدند، 

پرسیم که برای ما روشن نمايد چه کسانی مسلمانان را از ايشان می

گويیم را ربودند در پاسخ میها آن ربودند؟ اگر بگويد مشرکان مکه

داشتن. که اوال ربودن يعنی چیزی را به جانب خود کشاندن و نگه 

ی آيا مشرکان مکه چنین کاری کردند؟ آيا اين سخنان سها بر پايه

 ماند؟عقل و منطق و تاريخ استوار می

نتیجه اينکه مشرکان مکه با اين بهانه که از جانب مشرکان  

بینند، نگران بودند. خداوند هم در خارج از مکه آزار و اذيت می

داد. و مسلمانان نیز  مورد مشرکان خارج از مکه به آنان اطمینان

در هنگام هجرت، از جانب مشرکان خارج از مکه ربوده يا اخراج 
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ی مذکور بر مسلمانان نشدند. . پس جناب دکتر در صدق دادن آيه

 کند: ی زير سخنان ما را تايید میمغالطه کرده است. آيه

خَافُونَ أَنْ وَاذْکُرُوا إِْذ أَنْتُمْ قَلِیٌل مُْستَضْعَفُونَ فِی اْلأَرْضِ تَ

يَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآوَاکُمْ وَأَيََّدکُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَکُمْ مَِن الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّکُمْ 

 1تَشْکُرُونَ

ای مومنان(به ياد آوريد هنگامی را که شما گروه اندك و )»

ترسیديد که مردم شما را ضعیفی در سرزمین )مکّه( بوديد و می

با  ولی خدا شما را )در سرزمین مدينه( پناه و مأوی داد بربايند، و

ی ای بهرهمعونت و ياری خود شما را نیرو بخشید و غنائم پاکیزه

 «.شما کرد تا اين که سپاسگزاری بکنید

ی فوق، خداوند ترس از ربوده شدن توسط ديگران را در آيه

 ه( پناهگويد که ما به شما )در مدينکند ولی در ادامه میمطرح می

گويد که شما از آنچه داديم. به عبارت ديگر اين آيه می

ترسیديد ايمن شديد و ربوده نشديد بلکه خداوند به شما پناه می

برد که افکن را زير سوال میداد. خوِد همین آيه، سخن شبهه

 گويد مسلمانان ربوده شدند. می
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 ی دالئل معتبر!عدم ارائه -2شبهه: 

ل رود که مطالبش را با دالئاگر قرآن کتاب خدا باشد انتظار می

اد معتبر ارائه دهد، و حداقل مبانی اسالم مثل توحید و نبوت و مع

 را با دالئل متقن اثبات کند. اما حیرت انگیز است که قرآن حتی

يلی يك دلیل معتبر نیز برای اثبات مبانی اسالم نیاورده است و دال

 ت همه سطحی و غلطند. که مطرح کرده اس

 

 پاسخ: 

سخنان مقدماتی سها کامال درست است. چرا که اگر قرآن از 

بايست داليل معتبری به همراه داشته جانب خداوند باشد، می

م دانیم. چرا که معتقديی سخنان سها را صحیح نمیباشد. اما ادامه

اند به حقیقت پیوسته است. برای ی صحیحی که ذکر کردهمقدمه

گیريم و نشان خواهیم وشن شدن موضوع، سخنان سها را پی میر

 داد که تا چه حد اعتبار دارند. 

 

 شبهه: آیا در مورد خدا شك است؟
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قَالَتْ رُسُُلهُمْ أَفِی اللَّهِ َشكٌّ فَاطِِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِْض َيدْعُوکُمْ 

 1إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. . .لِیَغْفِرَ لَکُْم مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَيُؤَخِّرَُکمْ 

ی وجود خدا، پیغمبرانشان بديشان گفتند: مگر درباره»

 ی پیشین، شكّ وی آسمانها و زمین، بدون مُدِل و نمونهآفريننده

خواند تا گناهانتان را او شما را فرا می ؟ترديدی در میان است

 «ببخشايد و تا مدّت مشخّصی شما را بر جای و محفوظ دارد...

ر در اين آيه ادعا شده که اثبات خدا نیازی به دلیل ندارد و د

وجود خدا شکی نیست. اين ادعا غلط است و وجود خدا هم 

خواهد. میلیاردها انسانی که در طول مشکوك است و هم دلیل می

 تعددماند و يا به خدايان اند و يا بت پرست بودهتاريخ يا کافر بوده

ت بر اينکه اعتقاد به خدای واحد معتقد بودند نشان روشنی اس

بديهی نیست. بعالوه بفرض اگر وجود خدا بديهی هم بود بازهم 

نیاز به استدالل متقن داشت چون امروزه اثبات شده که بسیاری 

 چیزهايی را که ذهن انسان در مورد آنان شك ندارد، غلطند. مثال

نگ شما در رنگ اشیاء ترديدی نداريد اما علم ثابت کرده که ر

ی ذهن است و رنگی در خارج وجود ندارد. بنابر اين هم ساخته

 وجود خدا و هم يکی بودن خدا نیاز به استدالل دارد. 

                                                           
 10 -ابراهیم  .1
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 پاسخ: 

 اشتباه سها در اين است که اگر بگويیم در خدا شکی نیست و يا

بديهی است، به اين معنی نیست که نیازی به دلیل ندارد بلکه 

وجود خدا، قابل فهم، متقن و در فطرت بدين معنی است که داليل 

ها نهاده شده است. همین که دين در اکثر قريب به اتفاق انسان

تواند دلیلی بر های مختلف وجود داشته است، میها و ملتگروه

 وها در تمامی دوران با بررسی بديهی بودن وجود خدا باشد. انسان

ا مصنوع يك نگريستن به جهان اطراف خود، همواره اين جهان ر

های بت پرست به خدا اعتقاد دانستند. انسانپديدآورنده می

از پرستش بت، نزديکی به خدايان بوده ها آن اند ولی هدفداشته

اند نیز هايی که به چندين خدا معتقد بودهاست. همچنین انسان

ن باالخره به خدا اعتقاد داشته اند. بحث فعلی ما با سها پیرامو

که پیرامون وجود خداست. مناسب است سخنی از توحید نیست بل

رسد ريچارد داوکینز زيست شناس ملحد نقل نمايم که به نظر می

 با سها موافق نباشد. 

گويد: )من با پالی )يکی از مدافعان برهان نظم در داوکینز می

قرن نوزدهم میالدی( بیش تر احساس همدلی دارم تا با آن 
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ه چند وقت پیش با او سرِ شام فیلسوف معروف آتییست معاصر ک

توانم کردم. به او گفتم: )من نمیی اين موضوع بحث میدرباره

، زمان انتشار اصل انواع )يکی از 1859تصور کنم کسی قبل از 

کتب داروين( بتواند آتییست باشد.( دوست فیلسوف پرسید: 

)هیوم چطور؟( گفتم: )او چطور هماهنگی سازمان يافته درون 

کرد؟( فیلسوف گفت: )اصال چه لزومی زنده را توجیه میموجودات 

دانست که اين قضیه توضیح دارد که آن را توجیه کنند؟(. پالی می

دانست و مطمئن هستم که خاصی الزم دارد، داروين هم اين را می

دانست.( ]ساعت ساز فیلسوف همنشین من ته قلبش اين را می

 [36نابینا، ريچارد داوکینز، صفحه 

ی فرگشت داروين، ی نظريهگويد تا قبل از ارائهوکینز میدا

خداناباور بودن معقول نبوده است چرا که توجیهی برای نظم 

موجودات زنده وجود نداشته است. به عبارت ديگر بديهی بوده که 

ها به خدا معتقد باشند. کاش نیاز به ذکر اين نکته نبود که ما انسان

خداناباوری پس از داروين نیز موافق با داوکینز در مورد توجیه 

نیستیم که شرح آن در اين مجال مناسب نیست. پس اينکه 

اند ها در طول تاريخ خداباور بودهاکثريت قريب به اتفاق انسان
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ها ای است بر اينکه وجود خدا بديهی ترين و موجه ترين ايدهنشانه

 های رقیب بوده است. در مقابل ايده

ضوع و يا عدم شك در آن به اين معنی بديهی بودن يك مو

نیست که آن موضوع نیازی به دلیل ندارد. حتی در مباحث غیر 

گويیم به الهیاتی هنگامی که از بديهی بودن موضوعی سخن می

اين معنی است که با اطالعات و داليل قبلی، اين موضوع کامال 

های وجود واضح، شفاف و ثابت شده است. از آنجايی که نشانه

خداوند در اين جهان مکشوف است، قرآن فرموده است که در 

 وجود خداوند شکی نیست. 

 

ی وجود های طبیعی به عنوان اثبات کنندهشبهه: پدیده
 خدا 

های طبیعی بعنوان  آيات الهی اشاره کرده و در قرآن پديده

 ها به خدای احد پی ببرند. انتظار دارد که مردم از اين پديده

 ياسین 43-40آيات  

 

از اينگونه  آيات در قرآن بسیار زياد است مخصوصا در  

های مکی مثل جزء سی ام. به اين استدالل در فرم فلسفی سوره
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گويند و در ظاهر قانع کننده ترين دلیل برای اش، برهان نظم می

 اثبات خدا برای افراد ساده لوح است. 

 

 پاسخ: 

يی که قرآن از آن برای شناخت خداوند بزرگ هايکی از برهان

کند، برهان نظم است. برهان نظم روشی است که از استفاده می

های منظمی که در اين جهان وجود دارد به ناظم موجودات و پديده

شود. اين برهان همواره از جانب مدافعان و آن استدالل می

مون آن مخالفانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پیرا

ها رفته است. میدان اصلی برخورد موافقان و مخالفان برهان سخن

باشد. شايد بتوان گفت اولین نويسنده نظم در فلسفه غرب می

اصلی برهان نظم، ديويد هیوم فیلسوف اسکاتلندی بوده است که 

بر قرائت تمثیلی برهان نظم انتقاداتی وارد کرده است. ملحدين 

ادات هیوم، برهان نظم از اعتبار ساقط شده پندارند که با انتقمی

است. البته مدافعان برهان نظم سخنی ديگر دارند. سها نیز به تبع 

گويد که اين برهان، قانع کننده ترين دلیل از ديگر ملحدين می

ی باشد. اما آيا طبق گفتهبرای اثبات خدا برای افراد ساده لوح می
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به وجود خدا معتقد سها، برهان نظم تنها ساده لوحان را 

 گرداند؟ می

 آنتونی فلو يکی از مشهورترين فیلسوفان مدافع خداناباوری در

ی دهه در جبهه 6قرن حاضر بوده است. فیلسوفی که قريب 

کرده است. اما به آتییستی حضور داشته است و از آن دفاع می

میالدی در جريان يك مناظره با  2004طور شگفت آوری در سال 

کند که ديگر وجود خدا را لدن اعالم میهارودر و جانجرالد ش

کند. اما ی خودش، تیم خود را عوض میپذيرفته است و به گفته

م ا ناپذيرد؟ آنتونی فلو در کتابی بفلو به چه دلیلی وجود خدا را می

گويد: )خدا وجود دارد( که پس از تغییر عقیده اش نوشت، می

ار جدی استدالل برای تدبیر افکن بسی)اگرچه من زمانی شبهه

)برهان نظم( بوده ام، از همان زمان متوجه شده ام که اگر اين 

ی استدالل به صورت صحیحی صورت بندی شود، دربرگیرنده

های حاصل شده برهان موفقی برای اثبات وجود خداست. پیشرفت

ی اول، ی خاص مرا به اين نتیجه کشانده است. مسئلهدر دو حوزه

های دانشمندان معروف جديد در اين انین طبیعت و بینشمنشاء قو

ی دوم نیز منشاء حیات و تولید مثل است.( زمینه است. مسئله

 [160ی ]هر کجا که دلیل ما را برد، آنتونی فلو، صفحه
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ای ی خوِد فلو، وی با دلیل از راه نظم و انديشه در خدطبق گفته

لیل نظمی که سها ارسطو به وجود خدا معتقد شده است. همین د

ی نتونآداند. اما آيا آن را تنها برای افراد ساده لوح قانع کننده می

فلو که مشهورترين فیلسوف آتییست در قرن گذشته و حاضر بوده 

 توان ساده لوح خواند؟ البته اگر تاريخ را نگاه کنیماست را می

ستیزان که بزرگان میبینیم اينچنین تکذيباتی از سوی اسالم

م ای نیست. مثالً عبداهلل بن سالشان را تکذيب کنند چیز تازهخود

ز اکه تا قبل از اسالمش يهوديان میگفتند او داناترين است و بعد 

اسالمش گفتند نادانترين است. سبحان اهلل چه زيبا خداوند حال 

 . "تشابهت قلوبهم"معاندين اسالم را مشخص میکند با دو کلمه 

 

هیچ استداللی مبنی بر اينکه چگونه  ی شبهه: در قرآنادامه

ی طبیعی نشانگر وجود خدا هستند وجود ندارد. در هااين پديده

تواند مخلوق يك تواند مخلوق خدا نباشد، میحالیکه طبیعت می

خدا يا چند خدا باشد. قرآن چگونه انتظار دارد که مردم از 

عی آيه های طبیهای طبیعی به خدای واحد پی ببرند؟ پديدهپديده

نیستند چون آيه چیزی است که انتساب آن به طبیعت بتنهايی 
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امکان پذير نباشد مثل معجزات که از فرد مدعی پیامبری انتظار 

 رود. می

 

 پاسخ:

های طبیعی جلب قرآن کريم توجه مخاطبانش را به پديده

 نگرد. اما بررسیکند و گاه از زوايای متعددی به آن پديده میمی

توان ی مخاطب است. چگونه میتفکر در آن بر عهده آن پديده و

ی تلفن همراه به طراح آن پی برد؟ قطعا با بررسی از مشاهده

جوانب مختلف و ساختمان داخلی تلفن همراه. به همان صورت نیز 

کند و های جهان میقرآن ما را تشويق به بحث و بررسی در پديده

 کند: معرفی میاين را راهی در جهت رسیدن به وجود خدا 

قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرِْض فَانْظُرُوا کَْیفَ بَدَأَ الْخَْلقَ ثُمَّ اللَُّه ُينْشِئُ 

 1النَّْشأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ َقدِيرٌ

بگو: در زمین بگرديد و بنگريد که خدا چگونه خلقت را آغاز »

ر بکند. چرا که خدا را پديدار میکرده است و بعداً هم جهان ديگر 

 «هر چیزی توانا است.

                                                           
 20 –عنکبوت  .1
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أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاِء فَوَْقهُمْ کَْیفَ بََنیْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا َلهَا مِنْ 

 1فُرُوجٍ

ايم هاند که ما چگونه آن را بنا کردآيا آنان به آسمان ننگريسته»

 «؟شکافی در آن نیست ايم و هیچ گونه خلل وو آراسته

ها از روی تصادف کند که نظم موجود در پديدهقرآن بیان می

ها نیست. برای ايجاد حیات موجود هوشمندی مثل انسان، میلیون

بايست به طور دقیقی با يکديگر هماهنگ شده عامل مختلف می

باشند به طوری که اگر تنها در يك مورد از آن عوامل تغییری 

ی زمین از بین خواهد رفت. اين عوامل را ات کرهايجاد شود، حی

ای بررسی کرد. از آنجايی که های جداگانهتوان در حیطهمی

موضوع کتاب مورد بحث ما )نقد قرآن( پیرامون وجود خدا 

نمايیم و به ذکر تنها باشد، از تفصیل اين مطلب خودداری مینمی

و پارامترهای  کنیم. قوانینها اکتفا میقسمتی از اين هماهنگی

 ی جهان، به نحو فوق العاده بنیادين فیزيك و شرايط اولیه

اند تا دقیقا شرايطی را ای، موازنه يا به طور دقیقی تنظیم شده

به وجود آورند که حیات بوجود آيد و رشد و نمو کند. برای مثال 

رابین کالینز، يکی از پیشگامان دفاع از برهان نظم تنظیم دقیق 

                                                           
 6 -ق  .1
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ی تیغ موازنه شده ی جهان بر لبهکند: )شرايط اولیهتصريح می

های بسیاری از اين است تا به پديد آمدن حیات بینجامد.( نمونه

کنیم ]در مورد اشاره می 2اند که به پارامترها و شرايط ارائه شده

 [: 175ی دين، چاد مايستر، صفحه آمدی به فلسفه

ی يك در به اندازه ی مهبانگ تغییریاگر قدرت انفجار اولیه -1

افتاد، جهان به سرعت در درون خود قسمت اتفاق می 𝟏𝟎𝟔𝟎

يافت که ستارگان ايجاد کرد يا آنچنان با شتاب بسط میرمبش می

بود)چنان که جان شدند. در هر دو صورت حیات غیر ممکن مینمی

را  𝟏𝟎𝟔𝟎در  1ی کند، دقتی به اندازهجفرسون ديويس اشاره می

ان با اين مثال مقايسه کرد که کسی به هدف يك اينچی در تومی

میلیارد سال نوری دورتر گلوله  20آن سوی جهان قابل مشاهده در 

 شلیك کند و آن گلوله دقیقا به هدف اصابت کند.(

ای قوی، يعنی دهد اگر نیروهای هستهمحاسبات نشان می -2

گاه در کنار هم ن ها را در درون هستهها و نوتروننیرويی که پروتون

درصد قوی تر يا ضعیف تر بود، حیات  5ی دارد، به اندازهمی

 شد. ناممکن می
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ی جرم پروتون نبود، تمام 001/1ی اگر جرم نوترون به اندازه -3

ها به کردند يا تمامی پروتونها به پروتون واپاشی مینوترون

 . کردند و در نتیجه حیات ممکن نبودها واپاشی مینوترون

اگر نیروی الکترومغناطیسی اندکی ضعیف تر يا قوی تر  -4

 شد، نیز حیات به داليل متعددی ناممکن بود. می

های فیزيکی است که بیان شده ای از هماهنگیاين تنها گوشه

ها به خودِ طبیعت، است. طبیعتا انتساب اين نوع هماهنگی

بايست میتواند انسان با عقل سالم را توجیه نمايد بلکه نمی

تبیینی دقیق تر و قوی تر ارائه گردد. طبیعی است که ملحدين 

ی تابند. نظريهها را بر نمیی توحیدی اين نوع هماهنگینتیجه

ی توحیدی اين نوع های موازی يکی از راههای فرار از نتیجهجهان

ست. اما ذکر و بررسی آن نظريات در اين مقال هاهماهنگی

ها و يا با آنکه قرآن با نشان دادن هماهنگیگنجد. کوتاه سخن نمی

ی جهان، روشی را در شناخت وجود خداوند به ما تشويق به مطالعه

نمايد که خداباوران در طول تاريخ بشريت نیز از اين معرفی می

 روش مدد جسته اند. 

ی شبهه: برای اينکه بتوان از يك پديده به خدا رهنمون ادامه

شد بايد انتساب آن پديده به عوامل طبیعی بتنهايی، غیر ممکن 
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باشد مثل معجزه )اگر بوده باشد(. ولی اگر وجود يك پديده را با 

علل مادی بتوان توجیه کرد هیچ سودی در اثبات خدا ندارد. برای 

ردند که انتساب نظم موجودات زنده به کمثال در گذشته گمان می

طبیعت به تنهايی امکان پذير نیست و از حیات به خدا استدالل 

کردند. اين استدالل تا قبل از پیدايش تئوری تکامل معقول می

رسید ولی تئوری تکامل نشان داد که نظم حیرت انگیز در بنظر می

تدالل نظم نیز حیات نیز، قابل انتساب به طبیعت است. بنابر اين اس

تواند برای اثبات خدا به کار آيد. حتی اگر قبول کنیم که ديگر نمی

تواند وجود يك های طبیعی درست باشد، نمیاستدالل از پديده

خدا را اثبات کند چه عیبی دارد که چند خدا با کمك هم چیزی 

 بسازند؟!

 

 پاسخ:

از  ی منظمسخن نويسنده ناتمام و نادرست است. در يك پديده

و چرايیِ وجود  توان سوال کرد. چگونگیِ وجود نظمدو چیز می

نظم. هنگام پرسش اول منظور اين است که اين نظم موجود، 

چگونه به وجود آمده است. به عبارت ديگر مکانیزم ايجاد نظم را 

مورد پرسش قرار داده ايم. اما در سوال دوم، چرايی و هدف از نظم 
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يم. در گذشته هنگامی که خداباوران به را مورد پرسش قرار داده ا

کردند که خداوند کردند، بیان میی منظم برخورد میيك پديده

پرسیم و آن اين نظم را بوجود آورده است. حال يك سوال می

اينکه اين پاسخ که مبتنی بر مفهوم خداوند است، در پاسخ به 

؟ قطعا چرايیِ وجود نظم بوده و يا در پاسخ به چگونگیِ وجود نظم

منظور خداباوران از اين سخن که خداوند اين نظم را بوجود آورده 

است، بیان چگونگی وجود نظم نبوده است چراکه برای بیان 

بايست روند و مراحل ايجاد نظم را بیان کرد. با کشف چگونگی، می

ی داروين، برفرض صحت اين نظريه، تنها روند ايجاد نظم را نظريه

گويد که چه بارت ديگر تئوری داروين میکند. به عبیان می

ی اتفاقاتی افتاده است که جسم اينگونه منظم شده است. نظريه

تواند چگونگیِ تکامل داروين )بر فرض صحت آن( حداکثر می

ی داروين در پاسخ به اين سوال ايجاد نظم را بیان نمايد. اما نظريه

 که چرا نظم وجود دارد، ناتوان است؟ 

وکینگ و ديگر ملحدان هاافکن همانند اشتباههاشتباه شبه

بینند. به است که قوانین طبیعی را با فاعلیت خداوند در تعارض می

پندارند تنها يکی را بايد انتخاب کرد. درحالی که عبارت ديگر می
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گیرد که نیاز به جايگاه خدا و قوانین طبیعت در يك نقطه قرار نمی

 شیم. انتخاب تنها يکی از اين دو با

جان. سی. لینوکس استاد رياضیات آکسفورد در پاسخ به  

گويد: )خدای وکینگ فیزيکدان کمبريج میهاسخنان استیون

وکینگ با کنارگذاشتن چنین هاکتاب مقدس فاعل شخصی است.

دهد. اما فاعلی قدرت آفريدگارانه را به قانون فیزيکی نسبت می

اشتباه کالسیك  وکینگ مرتکبهاقانون فیزيکی فاعل نیست.

ای يعنی خلط دو نوع هستی کامال متفاوت، قانون فیزيکی و مقوله

فاعل شخصی، شده است. او دو سطح از تبیین را خلط کرده است: 

فاعلیت و قانون. خدا تبیین عالم است اما نه از همان نوع تبیینی 

دهد. برای روشن تر شدن موضوع فرض کنید که فیزيك ارائه می

دهیم و سپس از ما خواسته م را به يك موتور جت میکه جای عال

شود که آن را توضیح دهیم. آيا بايد آن را با اشاره به فاعلیت می

( توضیح Sir Frank Whittleشخصی مخترع آن، سر فرانك ويتل )

وکینگ تبعیت کنیم، فاعلیت شخصی را کنار هادهیم؟ يا بايد از

به طور طبیعی از قانون  بگذاريم و موتور جت را با گفتن اينکه

فیزيکی سر بر آورده است تبیین کنیم؟ روشن است که بی معنی 

است که از مردم بخواهیم میان فرانك ويتل و علم يکی را به 
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عنوان تبیین موتور جت انتخاب کنند. زيرا اين مسئله يا/يا نیست. 

ی توصیف کامل به هر دو سطح تبیین بديهی است که ما برای ارائه

ز داريم. اين نیز بديهی است که تبیین علمی نه با تبیین فاعلی نیا

کند بلکه اين دو تبیین يکديگر متناقض است و نه با آن رقابت می

کنند.( ]هاوکینگ در محضر خدا، جان. سی. لینوکس، را تکمیل می

 [32صفحه 

تواند روندی که خداوند برای منظم ی داروين حداکثر مینظريه

انتخاب کرده است، بیان نمايد. بنابر اين صرفِ  هاکردن پديده

یان توان ناظم را از مکشف روند ايجاد نظم با توجه به قوانین، نمی

بايست برداشت و برای رد کردن ناظم توسط شخص ملحد می

 دلیلی ديگر بیان شود. 

 

 

 .های خداوند هستندباد و کشتی آیهشبهه: 
إِنْ يََشأْ يُسِْکنِ الرِّيحَ الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِی 

 1فَیَظْلَلَْن رَوَاکَِد عَلَى َظهْرِهِ إِنَّ ِفی ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ

                                                           
 33و  32-شوری .1
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هايی است همچون کوهها که بر های او کشتیو از جمله نشانه»

 هد باد را ازاگر خداوند بخوا آيند. ی درياها به حرکت درمیصفحه

گردند. قطعاً ها بر روی درياها متوّقف میاندازد و کشتیوزيدن می

در اين دالئل روشنی است برای هر کس که بسیار شکیبا و بسیار 

 «سپاسگزار باشد. 

 محمد در اين  آيات، کشتی و باد را از  آيات الهی دانسته که

ان يه بودن اينتوانند از طريق آن به خدا پی ببرند. اوال آمردم می

معنی است. چنانکه قبال اشاره شد، آيه چیزی است که انتساب بی

ی آن به طبیعت به تنهايی امکان پذير نباشد. اما کشتی که ساخته

توانند ما را بشر است و باد که محصول تغییرات دماست چگونه می

آيد به خدا راهنمايی کنند؟ در اينجا برهان نظم هم به کار نمی

ت که نیاز به طراح داشته باشد. و چون نظم خاصی در باد نیس

 توان بر اساس قوانین طبیعت توجیه کرد. ی بادها را میهمه

 

 پاسخ: 

 توان داشت: ی فوق میدو برداشت از آيه

های خداوند برداشت اول اينکه )الَْجوَار=کشتی( از نشانه -1

ی دست بشر )کشتی( را به است. در اين حالت خداوند ساخته
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ی برد. نه تنها کشتی که همهی خود نام مینشانهعنوان 

های دست بشر نشانی از خداوند دارد. اما چگونه؟ حد اقل ساخته

توان اين مسئله را بیان کرد. صورت اول اينکه به دو صورت می

انسان برای ساخت کشتی از قوانین طبیعت و از موادی که در 

و قدرت خداوند  های علمطبیعت وجود دارد که هر دو از نشانه

کند. پس وجود کشتی عالوه بر اينکه علم و هستند، استفاده می

رساند، علم و حکمت خداوند را نیز به ما نشان توانايی انسان را می

دهد. همانگونه که اگر يك ربات خودکار، تلفن همراه را می

سازد، همان تلفن همراه، نشان از پیچیدگی و دقت ربات و می

يی که هات )انسان( دارد. به عبارت ديگر تمامی سببی رباسازنده

در ساخت کشتی در کنار همديگر گرد آمده اند، و همچنین علم و 

کند، همگی مخلوق نبوغ انسان که در اين مراحل دخالت می

 خداوند هستند و نشان از علم و قدرت خداوند دارند. 

تی در دريا( از برداشت دوم اينکه )الْجَوَارِ فِی الْبَحِْر = کش -2

های خداوند است. اما چگونه؟ )الْجَوَارِ فِی الْبَحْرِ( به حرکت نشانه

کشتی بر روی آب اشاره دارد. برای حرکت کشتی در دريا و اينکه 

بايست در کشتی برای ما بتواند مفید باشد، حداقل دو خاصیت می

طبیعت وجود داشته باشد. اولین مورد وجود نیروی شناوری 
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باشد. اگر نیروی شناوری در طبیعت وجود دس میارشمی

توانست بر سطح و يا در داشت، هیچ کشتی و زيردريايی نمینمی

درون آب به حالت تعادل باقی بماند. دومین مورد به يکی از خواص 

گردد. اين مورد به يکی از کمیت فیزيکی که در مورد آب باز می

ی يا ويسکوزيته کمیتی آب مورد توجه است، وابسته است. گِرانرَو

گردد. به بیان ها )مايعات و جامدات( تعريف میاست که برای شاره

توان به مقاومت يك شاره در برابر جريان ساده گرانروی را می

يافتن و لغزيدن تعريف کرد. هرچه مقاومت بیشتر، گرانروی شاره 

نیز بیشتر است. برای مثال گرانروی عسل از آب بیشتر است. زيرا 

باشد. حال به بحث مقاومت آن در مقابل جريان يافتن بیشتر می

بايست گرديم. برای حرکت کشتی بر روی يك مايع، میفوق باز می

گرانروی آن مايع از يك حد بیشتر نباشد. چراکه در اين صورت 

شود. تصور کنید اگر در درياها مايعی با حرکت با مشکل مواجه می

داشت!. در اين صورت حرکت وجود میگرانروی باال شبیه به عسل 

اشاره ها آن ها غیر ممکن بود. اين دو خاصیت که در باال بهکشتی

های شد )وجود نیروی ارشمیدس و گرانروی مناسب آب( از ويژگی

 موجود در طبیعت است که نشان از حکمت خداوند دارد. 
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ی کند هنگامی که بگويیم فالن پديده نشانهافکن فکر میشبهه

بايست در چارچوب طبیعت و قوانین کمت خداوند است، میح

طبیعی نگنجد. اين خیال خام باعث شده است که سها جهان بینیِ 

 ی اين جهان توسط خداونددينی را به طور نادرستی بشناسد. اداره

گیرد و ال غیر. هنگامی که از از طريق قوانین طبیعی صورت می

منظور تدبیری است که در آن گويیم، ای در طبیعت سخن مینشانه

ود، ای که از مواد بی جان و طبیعت به خودیِ خبه کار رفته به گونه

آيد. خداوند در حالت عادی هیچ کاری را چنین تدبیری بر نمی

 بیعیدهد. باد و باران از قوانین طخارج از قوانین طبیعی انجام نمی

ی ی آفرينندههيی از تدابیر حکیمانهااند ولی جلوهسرچشمه گرفته

 اين جهان هستند. 

ی دوم اينکه محمد به باد که کشتی را ی شبهه: نکتهادامه

راند برای همیشه استدالل کرده است چون ادعا اين است که می

د هاست نیاز به باکه مدت قرآن برای بشر تا قیامت است. در حالی

برای راندن کشتی تمام شده است. اين دلیل واضحی است که 

دانسته که نیاز به باد موقتی است، يعنی ی اين آيه نمیيندهگو

دانست و به چیزی گوينده خدا نبوده است و گرنه اينرا می

 کرد که همیشگی باشد. استدالل می
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ی قرآن تنها نخست اينکه سها معتقد است که نويسنده پاسخ:

يی که در آينده بوجود هااز صدر اسالم آگاهی داشته و از کشتی

آيد، بی خبر بوده است. در عدم اعتبار اين سخن همین بس که یم

 فرمايد: خداوند می

 1وَالْخَیْلَ وَالْبِغَاَل وَالْحَمِیرَ ِلتَرَْکبُوهَا وَزِينَةً وَيَخُْلقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

ينتی سوار شويد و زها آن ها را تا برها و استرها و االغو اسب»

 «دانید.آفريند که نمیمیباشند و چیزهايی را 

ی قرآن، آنگونه که سها دهد که نويسندهاين سخن نشان می

پندارد نسبت به آينده نا آگاه نبوده است. چرا که اين سخن می

دهد که در آينده نیز چیزهايی برای حمل و نقل بوجود نشان می

ا اند و اين سخن تبی اطالعها آن خواهد آمد که مردم هر زمان، از

آن یامت نیز ادامه دارد. همچنین اين آيه اعجازی از اعجازهای قرق

 باشد. کريم می

 ی )ريح = باد( در قرآن به معنای قوت و نیرو نیزهمچنین کلمه

 آمده است: 

                                                           
 8 -نحل .1
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وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَْذهَبَ رِيحُکُمْ 

 1َع الصَّابِرِينَوَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَ

و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمايید و کشمکش مکنید، »

رود. شويد و قوت و هیبت شما از میان میدرمانده و ناتوان می

  «شکیبايی کنید که خدا با شکیبايان است.

ی باال به معنای باد نیامده است. بلکه به معنای ريح در آيه

ر )رحمه اهلل( در تفسیر قدرت و قوت آمده است. امام ابن کثی

تفسیر گويد: )به معنای قوت و توان است.( )می )تَذْهَبَ رِيحُکُمْ(

 (72، صفحه 4القرآن العظیم، ابن کثیر، جلد 

 

قمری( از بزرگ ترين  711-630عالمه ابن منظور )رحمه اهلل( )

لسان العرب، گويد: )ی )ريح( میلغت دانان عرب در تعريف کلمه

 (457، صفحه 2ابن منظور، جلد جمال الدين 

ه با اين توضیحات، ريح در قرآن به معنای قدرت و توان نیز آمد

 ی شوری نیز سوره 33ی است پس در آيه

توان به معنای قدرت کشتی می تواند اينگونه باشد و ريح را می

اعم از بنزين و راکتورهای اتمی و... دانست. در نتیجه اين آيه يك 

                                                           
 46 –انفال  .1
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های بادبانی اشاره ندارد کند و تنها به کشتیان میحالت کلی را بی

 شود. افکن از اعتبار ساقط میو انتقاد شبهه

 

 شبهه: آیا دلیل قرآن بر وحدانیت خدا نارساست؟

مَا اتَّخَذَ اللَُّه مِْن وَلٍَد وَمَا کَانَ مَعَهُ ِمنْ إِلٍَه إِذًا لََذهَبَ کُلُّ إِلَهٍ بِمَا 

 1عْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَِّه عَمَّا يَصِفُونَخَلَقَ وَلََعلَا بَ

 خداوند نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدايی با او»

ان بود، هر خدايی به آفريدگبوده است، چرا که اگر خدايی با او می

پرداخت و هر يك از خدايان بر ديگری برتری و چیرگی خود می

باالتر از آن چیزها است که ايشان جست. خدا واالتر و می

 «گويند.می

لَوْ کَاَن فِیهِمَا آلِهٌَة إِلَّا اللَُّه لََفسَدَتَا فَُسبْحَانَ اللَِّه رَبِّ الْعَْرشِ عَمَّا 

 2يَصِفُونَ

اگر در آسمانها و زمین، غیر از يزدان، معبودها و خدايانی »

لذا يزدان صاحب گرديد. بودند قطعاً آسمانها و زمین تباه میمی

                                                           
 91 –مومنون  .1

 22 –انبیاء  .2
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سلطنت جهان، بسی برتر از آن چیزهايی است که ايشان بر زبان 

 «رانند.می

 

سها استدالل  آيات فوق را به صورت يك صغری و کبری بیان 

 نويسد: کند و شکل اين استدالل را به صورت زير میمی

کبری: اگر در جهان بیش از يك خدا وجود داشت جهان فاسد 

 شد. می

 ن فاسد نیست. صغری: جها

 نتیجه: پس جهان بیش از يك خدا ندارد. 

ی گويد: )اما هر دو مقدمهسها پس از اين مقدمه چینی می

)صغری و کبری( استدالل غلطند و طبعا وحدانیت خدا را اثبات 

کنند. توضیح اينکه کبرای استدالل بر چند فرض استوار است. نمی

داشته باشند، هر فرض اول: که اگر چند خدا در جهان وجود 

 در ها آن کشد و مانع ازخدايی امالك خود را بسوی خود می

مومنون آمده است.  91ی شود چنانکه در آيهجهان هستی می

شود؟ اگر هر خدايی بفرض که چنین باشد چه فسادی حاصل می

کهکشانی برای خود داشته باشد يا جهانی مخصوص خود داشته 

 آيد.(پیش نمی شود؟ هیچ اشکالیباشد چه می
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چه اشکالی دارد که چند خدا وجود داشته باشد "گويد سها می

سخن سها  "به طوری که مثال هر خدا مالك يك جهان باشد؟

گويیم از کجا معلوم ها باشد چرا که میبايست بر اساس واقعیتمی

که بیش از يك جهان وجود داشته باشد؟ ما فعال از يك جهان 

های ديگری نیز دانیم جهاننجايیکه نمیآگاهی داريم. پس از آ

توانیم خدايان متعدد را صاحبان وجود دارد و يا خیر، نمی

گويد چه اشکالی دارد که های متعددی بدانیم. همچنین میجهان

هر کهکشان متعلق به يك خدا باشد؟ در اين سخن حداقل دو 

 گردد. اشکال اول اين است که امروزه علم ثابتاشکال مطرح می

ها و در کل تمامی اجزاء فضا، کرده است که منشاء تمامی کهکشان

از يك نقطه و تکینگی و از يك انفجار بزرگ نشات گرفته است. 

ای بدون بُعد متمرکز مقدار بسیار زياد انرژی )و يا جرم( در نقطه

ها را شود و اين جهان و کهکشانشده بود و به يکباره منفجر می

به قبل از انفجار و خلقت جهان باز گرديم. آورد. حال بوجود می

گويد که هر خدا اختیار يك کهکشان را بر عهده دارد. سها می

آيد و آن اينکه کدام خدا در انفجار بزرگی که به سوالی پیش می

ها انجامیده است، نقش داشته است؟ اگر بگويیم خلقت کهکشان

است که  ها نقش داشتهتنها يکی از خدايان در خلقت کهکشان
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باشد چرا که سها ها میقطعا همان يك خدا مالك تمامی کهکشان

کند که )هر علتی مالك ی فلسفی اشاره میدر ادامه به يك قاعده

های خودش است( در نتیجه مالك حقیقی تمامی حقیقی معلول

افکن به باشد و بر خالف انتظار شبههها تنها همان خدا میکهکشان

ی خدايان در خلقت و اما اگر بگويیم که همه توحید خواهیم رسید.

شويم. اند با يك مشکل ديگر مواجه میانفجار بزرگ نقش داشته

گويد: )برای يك چیز )يعنی عالمه شبلی نعمانی )رحمه اهلل( می

ی انفجار( چند علت تامه ممکن همان جرم و انرژی اولیه در لحظه

مه آن است که نیست وجود داشته باشد چرا که معنای علت تا

بمحض اينکه وجود پیدا کرد معلول هم بی درنگ با او وجود پیدا 

کند و لذا اگر برای يك معلول چند علت تامه باشد مسلما يکی می

 به طور کلی عاطل و بیکار خواهد بود.(

توان گفت اگر ما چند خدا را در آفرينش جهان همچنین می

کاری کرده اند، از دو ای که با يکديگر همسهیم بدانیم به گونه

 باشد: حالت خارج نمی

خدايان مختلف به يکديگر در خلقت جهان و آفرينش  -1 

 ها احتیاج داشته اند. کهکشان
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خدايان مختلف هیچ نیازی به يکديگر در خلقت جهان و  -2

 ها نداشته اند. آفرينش کهکشان

شود که هر خدا به خدای ديگری محتاج در حالت اول باعث می

باشد چرا که عجز میها آن اشد و اين باعث خلل در صفت خدايیِب

رساند. در حالت دوم اگر فرض کنیم که خدايان هیچ آنان را می

توان نتیجه گرفت اند مینیازی در خلقت جهان به يکديگر نداشته

اند چرا که يکی از خدايان نیز که عملی بیهوده انجام داده

ده ی خدايان نبوو هیچ نیازی به بقیه توانسته جهان را بیافريندمی

ی خدايان است. پس شريك شدن در آفرينش جهان برای بقیه

عملی بیهوده بوده است. و از آنجايی که معلوم است خدا عمل 

 شود. دهد، پس اين احتمال نیز باطل میبیهوده انجام نمی

 

اما اشکال دومِ مالکیِت هر کهکشان توسط يك خدای جداگانه 

ها در حال برهمکنش با يکديگر ست که تمامی کهکشاناين ا

پذيرد. اين مسئله موضوعی هستند و هر کدام از ديگری اثر می

اثبات شده در فیزيك است. گاهی اوقات نیروی گرانشی يك 

گذارد و باعث تغییر در شکل کهکشان بر کهکشان ديگری اثر می

دانشمندان شود. به عنوان مثال ظاهری و بازوهای کهکشانی می
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 5/4معتقدند کهکشان راه شیری با کهکشان آندرومدا در حدود 

میلیارد سال ديگر با يکديگر برخورد خواهند کرد و پس از برخورد 

ها و شوند. پس کهکشانبه يك کهکشان بیضوی تبديل می

های مختلف اين گیتی، نسبت به يکديگر در حالت انزوا قسمت

گذارند. ر تعاملند و بر يکديگر اثر میقرار ندارند بلکه با يکديگر د

 شود. حال با توجه به اين واقعیت يك سوال مطرح می

کنیم سخن سها درست است يعنی چند خدا وجود فرض می

دارد و هر خدا قسمتی از جهان )مثال يك کهکشان( را در اختیار 

قرار دارد. طبیعی است که خدايان نسبت به يکديگر مستقل 

ع يکديگر نیستند چراکه اگر تابع يکديگر باشند باشند و تابمی

 رود و در صفاتزير سوال میها آن معنای خدايی و مستقل بودن

ها برای شود. حال اگر خدای يکی از کهکشاننقص وارد میها آن

ای داشته باشد و بخواهد با کهکشان تحت امر خود طرح و برنامه

کهکشان ديگری برخورد نمايد، خدای کهکشان دوم که کامال 

ای مستقل از خدای کهکشان اول است و تصمیمات کامال جداگانه

ی ديگری رح و برنامهگیرد، ممکن است مخالفت نمايد. زيرا طمی

نسبت به کهکشان خود دارد. حال با اين شرايط چه اتفاقی خواهد 

افتاد؟ ممکن است دو خدا به جنگ يکديگر بروند و يا ممکن است 
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ی خدای ديگر يکی از خدايان به دلیلی )مثال اينکه طرح و نقشه

بهتر از طرح خودش باشد و يا اينکه از خدای ديگر ترسیده باشد و 

. .( به نفع خدای ديگر از تصمیم خود منصرف گردد. در حالت  يا.

اول الجرم يکی پیروز و ديگری شکست خواهد خورد. خدای 

شکست خورده ديگر خدا نیست. در حالت دوم خدايی که از 

گردد نیز در صفت خدايی او خلل ايجاد تصمیم خود منصرف می

هد ولی به هر خواسته است کاری انجام دشده است چرا که قبال می

دلیلی منصرف يا مجبور به انصراف شده است. يعنی از آينده 

اطالعی نداشته است که از اول قصد انجام آن کار را کرده است. 

اگر علت انصراف اين بوده که از خدای ديگر ترسیده باشد که باز 

ی خدای ديگر بهتر خلل در صفات خدايی است و اگر طرح و نقشه

عناست که خدای اول نسبت به خدای ديگر از باشد که به اين م

علم کمتری برخوردار است. يعنی يك جهل نسبی نسبت به 

شود. قضايای مختلف دارد که باز خلل در صفات خدايی ايجاد می

بینیم که در هر صورت با مشکل روبه رو خواهیم شد. جهان می

های ای به هم پیوسته است به طوری که قسمتيك مجموعه

ها قرار دارد. امکان ندارد آن در برهمکنش با ديگر قسمتمختلف 

ی واحد که تغییر در يکی از اجزا باعث تاثیر گذاری يك مجموعه



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

756 

 

شود، توسط مالکان متعددی اداره در بسیاری از اجزای ديگر می

های خدايان مختلف در تقابل با شود چرا که ممکن است فرمان

ع برای صدور فرمان وجود يکديگر قرار گیرند. پس بايد يك مرج

بايست توسط يك خدای واحد اداره داشته باشد و جهان تنها می

 گردد. 

 

کنند بر ی شبهه: فرض دوم اين است که خدايان سعی میادامه

شود يکديگر غلبه پیدا کنند و اين امر موجب فساد در جهان می

 تیاين فرض نیز به چند دلیل غلط است. اوال به بیان فلسفی هر عل

های خودش است. و طبعا هیچ خدايی مالك حقیقی معلول

تواند مالك مخلوقات خدای ديگر شود که بر آن دعوا راه نمی

 بیاندازد، بنابر اين چنین درگیری اصال محال است. 

 

های سها با واقعیت )برخورد و سخنان و تحلیل پاسخ:

ها و نواحی مختلف فضا بر يکديگر( هم تاثیرگذاری کهکشان

گويد مثال هر خدا صاحب افکن میخوانی ندارد. اما چگونه؟ شبهه

ی فلسفی که ذکر کرده باشد. طبق قاعدهها میيکی از کهکشان

تواند مالك ملك خدايان ديگر شود. است هر کدام از خدايان نمی
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در اين موضوع بحثی با سها نداريم. ولی درگیری و اختالف بین 

افتد. ملك ديگر خدايان اتفاق نمی خدايان تنها در صورت مالکیت

بلکه از طريق تاثیر گذاشتن روی ملك ديگر خدايان نیز ممکن 

است به درگیری خدايان با يکديگر بیانجامد. ولی آيا يکی از 

تواند در ملك ديگر خدايان دخالت کنند و بر آن اثر خدايان می

ه در بگذارند؟ اگر نويسنده در پاسخ بگويد خیر که با واقعیتی ک

بر يکديگر در حال اتفاق ها آن ها و تاثیر گذاریعالم کهکشان

افتادن است مخالفت کرده است )که توضیح آن در قسمت قبلی 

بیان گرديد( و اگر بگويد بله که با ايشان موافق خواهیم بود. اما در 

قسمت قبل نشان داديم که در صورت تاثیرگذاری يك کهکشان بر 

کدام خدايی چداگانه دارند، چه مشکالتی  ها که هرديگر کهکشان

افکن از اعتبار ساقط پیش خواهد آمد. پس باز سخنان شبهه

 شود. می

 

ی پیدايش برتری طلبی دهد: ثانیا: الزمهسها ادامه می "دکتر"

و درگیری، وجود تمايالت پست در خدايان است، مثل حسادت، 

کتب فلسفی و  برتری طلبی، غرور، جاه طلبی و غیره. چنانچه در

کند، کالمی اسالمی و اديان ديگر آمده، و عقل نیز آن را تايید می
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خدا فاقد اين صفات پست است. خدا وجودی کامل، بی نیاز، 

جاودانه و کامل است. خدا نقصی ندارد که بخواهد با زور و 

ی درگیری، آن نقص را تکمیل کند. به عبارت ديگر دلیل عمده

و حیوانات نقص آنان است. و چون خدا  هاصفات فوق در انسان

نقص و نیازی ندارد پس سعی در غلبه بر ديگر خدايان نخواهد 

 کرد. 

 

لزوما علت درگیری تمايالت پست و جاه طلبی  پاسخ:

ی هر خدا در مورد ملك خود با باشد. بلکه حکمت و ارادهنمی

ن خدای ديگر ممکن است تفاوت داشته باشد. همانگونه که قبال بیا

ی به هم پیوسته است به طوری که شد، جهان يك مجموعه

باشد. واقعیت حال های مختلف آن با يکديگر در تعامل میقسمت

دهد که تغییر در يك قسمت به تاثیرگذاری در حاضر نشان می

ها بخواهد انجامد. اگر خدای يکی از کهکشانها میی قسمتبقیه

انجام دهد، واقعیت اين  در قسمت خود بنا به حکمت خود عملی را

گذارد در ها نیز اثر میی قسمتدهد که بر بقیهمسءله را نشان می

حالی که ممکن است آن خدا هیچ جاه طلبی و برتری طلبی نسبت 

به باقی خدايان نداشته باشد. ولی از آنجايی که ممکن است خدای 
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کهکشان تاثیرپذير بنا به حکمت خود، عملی را در کهکشان خود 

ی خدای نخست تقابل پیدا کند در حالی که هر نجام دهد، با ارادها

دوی خدايان هیچ برتری طلبی نسبت به ديگری نداشته است و 

خواسته است در کهکشان خود، بنا به حکمتی که داشته تنها می

بینیم که ايراد جناب دکتر وارد است، عملی را انجام دهد. پس می

در ها آن ود چندين خدا، تمامیباشد. همچنین در صورت وجنمی

باشند يعنی هرکدام برای خود صفات خود نیز کامال مستقل می

ای دارد. چرا که اگر واجب الوجود تك و ی جداگانهحکمت و اراده

تنها نباشد و برعکس متعدد باشد، بديهی است که هر يك از آن 

دو واجب، هويت جدا از هويت ديگری خواهد داشت، و اال معنی 

ها متفاوت بودند، صفاتی کند و هرگاه هويتعدد تحقق پیدا نمیت

شود، متفاوت و جدا از ها ثابت میکه برای دارندگان اين هويت

ی آن ويتی پیدا يکديگر خواهد بود زيرا صفت فقط با هويت دارنده

رسد. بنابر اين بر اثر تفاوت کند و به تحقق خواص خويش میمی

ی آنان نیز متفاوت خواهد ، حکمت و ارادهافراد واجب الوجود، علم

/  39، صفحه 8بود. )شرح مواقف، سید شريف جرجانی، جلد 

 ) 62رساله التوحید، محمد عبده، صفحه 
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هاست. اگر ی شبهه: ثالثا: بالشك خدا عاقل تر از ما انسانادامه

تر و داناتر از بشر خدا خالق عقل بشر است پس خودش بايد عاقل

های بشر با عقل کمترش، با همکاری با يکديگر تمدنباشد. وقتی 

و عظیم و دريای دانش و تکنولوژی امروز را بوجود آورده است، بنح

 فهمند که با هم همکاری کنند وتوانند و میاولی خدايان بهتر می

وط جهانی بهتر و عالی تر بسازند. اين تصورات در مورد خدايان مرب

های عقب افتاده است که خدا را نی بشر و انسابه دوران اولیه

 اند و تمام صفات حقیر انسان را نیز بهکردهبصورت انسان فرض می

دادند و محمد هم بر همین اساس غلط، استدالل کرده او نسبت می

 است. 

 

کند. نويسنده در اين سخنان، خدا را با بشر قیاس می پاسخ:

بشر به دلیل ضعف نسبی که در مسايل مختلف دارد با يکديگر 

ها سرآمد و کنند. چرا که هیچ شخصی در تمامی زمینههمکاری می

عالم و دارای دانش نیست و همچنین هیچ شخصی توانايی بررسی 

به اين داليل و داليل ی مسايل را نداشته باشد. تنها همه جانبه

ها با يکديگر در انجام مشابهی که ناشی از ضعف بشر است، انسان

کنند. ولی کدام يك از موارد باال در خداوند کارها همکاری می
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های وااليی که دارد چه نیازی به کند؟ اصوال خدا با صفتصدق می

همکاری با خدايان ديگر دارد؟ اگر يك خدا در انجام يك عمل 

توان خدا زمند همکاری ديگر خدايان باشد، ديگر به آن نمینیا

گفت چراکه او در انجام برخی امور ناتوان است و نیازمند همکاری 

 شود. های او نقص وارد میباشد. از اين جهت در صفتديگران می

ان اتفاقا به اين دلیل که عقل خداوند بسیار باالتر از عقل انس

 ی گیتی ندارد.همکار در خلق و اداره است، خداوند هیچ نیازی به

همچنین سخنی را که در صفحات قبل بیان کرديم را دوباره بیان 

کنیم که اگر ما چند خدا را در آفرينش جهان سهیم بدانیم به می

ای که با يکديگر همکاری کرده اند، از دو حالت خارج گونه

 باشد: نمی

و آفرينش  خدايان مختلف به يکديگر در خلقت جهان -1 

 ها احتیاج داشته اند. کهکشان

خدايان مختلف هیچ نیازی به يکديگر در خلقت جهان و  -2

 ها نداشته اند. آفرينش کهکشان

شود که هر خدا به خدای ديگری محتاج در حالت اول باعث می

باشد چرا که عجز میها آن باشد و اين باعث خلل در صفت خدايیِ

لت دوم اگر فرض کنیم که خدايان هیچ رساند. در حاآنان را می
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توان نتیجه گرفت اند مینیازی در خلقت جهان به يکديگر نداشته

اند چرا که يکی از خدايان نیز که عملی بیهوده انجام داده

ی خدايان نبوده توانسته جهان را بیافريند و هیچ نیازی به بقیهمی

دايان ی خاست. پس شريك شدن در آفرينش جهان برای بقیه

عملی بیهوده بوده است. و از آنجايی که معلوم است خدا عمل 

 شود. دهد، پس اين احتمال نیز باطل میبیهوده انجام نمی

نه سخنان جناب محمد مصطفی )صلی اهلل علیه و سلم( بلکه 

سخنان خوِد سها بر اساس غلطی بنیان شده است که خداوند را 

ونه انتظاری نسبت به شبیه به انسان تصور کرده است و اينگ

 دهد. ها را به او تعمیم میخداوند دارد و اعمال انسان

 

ی شبهه: اما صغرای استدالل نیز غلط است. ادعا اينست ادامه

که در جهان فساد و تباهی نیست. اين ادعايی بديهی البطالن 

فهمد که اين ادعا غلط است. آيا در جهان است و هر کس می

، سیل، جنگ، قحطی، خشکسالی، سرمای بیماری، مرگ، زلزله

زياد، گرمای زياد و امثالهم وجود ندارد؟ آيا ستارگان و سیارات بهم 

شوند و فضا را پر از کنند آيا ستارگان منفجر نمیبرخورد نمی

کنند؟ همهی اين فسادها در جهان بوده و اجرام سرگردان نمی
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ت. بنابر اين هستند و خواهد بود. جهان پر از زيبايی و زشتی اس

 ادعای دوم يعنی عدم فساد در جهان نیز ادعايی باطل است. 

 

ی مورد بحث را درست درك نخست اينکه سها آيه پاسخ:

نکرده است و دچار مغالطه شده است. با فرض اينکه مواردی که 

 ها بانام برده است را از مفاسد گیتی در نظر بگیريم، سها آن سها از

 خواهد استداللی که در آيه آمده است راد میای از مفاسذکر پاره

داشت، ساقط نمايد. خداوند فرموده است اگر چند خدا وجود می

شدند. يعنی تمام آسمان و زمین فاسد آسمانها و زمین فاسد می

شدند. دقت داشته باشید که خداوند فرموده است آسمانها و می

فساد به وجود شدند و نفرموده است که مواردی از زمین فاسد می

م ای از امور فاسد )به زعم خودش( حکخواهد آمد. سها با ذکر پاره

دهد در حالی که به اعتراف خودش در به فساد تمام گیتی می

جهان زيبايی و زشتی با هم وجود دارد. پس آيه از فساد تمامی 

گويد در حالیکه با فرض فاسد بودن ها و زمین سخن میآسمان

باشد. بلکه در کند، تمامی گیتی فاسد نمیر میمواردی که سها ذک

ا ربدترين حالت فساد و فايده به مقدار برابر وجود دارند و گیتی 

 توان فاسد نامید. نمی
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ان کینم. به نظر خوانندگی ديگری به موضوع نگاه میاما از زاويه

، هایمحترم آيا پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و سلم( از وجود بیمار

و میر، طوفان، سیل، خشکسالی، قحطی، جنگ، زلزله، مرگ 

که سرمای زياد، گرمای زياد و... بی اطالع بوده است؟ قطعا خیر بل

 ايشان با اکثر موارد فوق در طول زندگی مبارکشان روبه رو بوده

اند. پس قطعا هنگامی که از عدم وجود فساد در گیتی سخن 

 امالدانسته اند. اين امر کگفته اند، موارد فوق را از مفاسد نمیمی

بديهی است. کامال مشخص است که نويسنده در درك معنای فساد 

دچار اشتباه بزرگی شده است. اصوال جهانی که فاسد باشد 

ای تکامل يابد که موجودات هوشمندی مثل تواند به گونهنمی

تواند انسان در آن بوجود آيد. به عبارت ديگر يك جهان فاسد نمی

شکیل موجودات هوشمند را مهیا کند و اينگونه دقیق به شرايط ت

 کار خود ادامه دهد. 

را مواردی ها آن کند وای از امور ناخوشايند را ذکر میسها پاره

رد. توان اينگونه معرفی کداند. در حالی که فساد را نمیاز فساد می

برای تفهیم موضوع به مطالبی که در ادامه خواهد آمد توجه 

 . نمايید
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ی قرآن از فساد چه نخست بايد ديد که منظور نويسنده 

لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسََدتَا = اگر ی تواند باشد. در آيهمی

بودند در آسمانها و زمین، غیر از يزدان، معبودها و خدايانی می

دانم کسی در اين بعید می گرديدقطعاً آسمانها و زمین تباه می

مسئله ايرادی داشته باشد که منظور از فساد، اتفاقاتی است که به 

تواند رخ دهد. اما آيا مواردی که دلیل وجود چند خدا می

افکن ذکر کرده است تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شبهه

چند خدا وجود داشته باشد؟ قطعا خیر بلکه ممکن است تنها يك 

ی واحد وجود داشته باشد و از جانب او سیل، خشکسالی، خدا

بیماری، و... بوجود آيد. آيا احتمال دارد که اين حالت وجود داشته 

باشد؟ آيا ممکن است تنها يك خدا وجود داشته باشد و در عین 

حال مواردی که سها بیان کرده است نیز در جهان مشاهده گردد؟ 

د دارد که در حضور تنها يك پاسخ مثبت است و اين احتمال وجو

خدا، سیل و بیماری و سرما و گرمای زياد را مشاهده نمايیم. حال 

گويیم مواردی که سها ذکر کرده است که اينگونه است می

تواند نشانی بر وجود فساد ناشی از چند خدا که در آيه بدان نمی

اشاره رفته است، باشد. چراکه حالت ديگری نیز ممکن است وجود 

شته باشد و آن حالتی است که تنها يك خدا داشته باشیم و دا
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ی قرآن از موارد مذکور را نیز مشاهده نمايیم. پس منظور نويسنده

تواند موارد مذکور باشد. حال سوالی مطرح ی )فساد( نمیکلمه

توان از مفاسدی دانست شود و آن اينکه پس چه مواردی را میمی

بی ها آن اند باشد. يکی از مهمترينتوکه منشاء آن چند خدايی می

بود، آن موقع يکی از حاالتی قانونی است. اگر جهان قانون مند نمی

توانستیم فرض نمايیم )البته در صورتی که اين جهان بی که می

توانست بستر مناسبی برای ايجاد موجودات هوشمندی قانون می

نند!( اين بود مثل ما باشد که بعدا بتوانند در مورد خدايان فکر ک

که خدايان زيادی وجود دارند و به دلیل برخورد با يکديگر، هیچ 

اند قانون خود را )که به زعم خود بهترين نتوانستهها آن کدام از

باشد( اعمال نمايد. حالت ديگری از فساد ناشی از وجود قانون می

توان بدين صورت بیان کرد که اگر در هر کدام از چند خدا را می

داشت دلیلی های جهان، قوانین منحصر بفردی وجود میکشانکه

ای حکم بود که در هر کهکشان، يك خدای جداگاهبر اين می

ی خود قانونی فرماست. در نتیجه هر کدام از خدايان در ناحیه

ی ی جهان با هیچ ناحیهبخصوصی دارند و در نتیجه هیچ ناحیه

که قوانین فیزيك در شد. در حالی ديگری از جهان هماهنگ نمی

تمامی گیتی، به طور يکسان و هماهنگی حکمفرماست. و يا اينکه 
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بود، نشان از های مختلف متفاوت میاگر طبیعت در کهکشان

خدايان مختلف داشت. مثال اگر دمای ذوب آهن و يا عدد اتمی 

های مختلف با سديم و يا آرايش الکترونی پتاسیم و... در کهکشان

بود، نشان از اين بود که در هر کهکشان خدای ت میيکديگر متفاو

راند. طبیعتا در تمامی موارد فوق گیتی به ای جکم میجداگانه

بزرگی به فساد کشیده میشد و هیچ اثری از حیات و هوشمندی در 

 آمد. آن بوجود نمی

د پايان شبهه: با توجه به آنچه گفته شد اين تنها استدالل محم

ی اسالمی هم اطل است. بهمین دلیل فالسفهبر وحدانیت خدا، ب

اند چندان بهايی بدان نداده اند. البته چون مومن به اسالم بوده

ش اند و به آرامی از کنارگهگاهی در کتبشان با احتیاط مطرح کرده

 اند. اند و البته هیچگاه جرئت نقد آنرا نداشتهگذشته

 

های قبل بر خالف ادعای سها، مطالبی که در قسمت پاسخ:

کند. سها ادعا آمد، باطل بودن سخنان نويسنده را مشخص می

ی مورد بحث چندان کند که فالسفه و متکلمان مسلمان به آيهمی

ی مورد بحث از لحاظ عقلی قابل گويد آيهبهايی نداده اند. او می

دفاع نیست از اين جهت عقال به آن بها نداده اند. قطعا نیاز به بیان 
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نیست که سخنان نويسنده از روی لجاجت و جهالت وی اين نکته 

نشات گرفته است. اوال بطالن سخنان نويسنده را آشکار کرديم. 

ثانیا مناسب است اين نکته را بیان کنم که اتفاقا متکلمان مسلمان 

ی انبیاء( برهانی فلسفی و کالمی سوره 22ی از اين آيه مبارکه )آيه

ن تمانع مشهور است و از اين برهان اند که به برهااستخراج کرده

شود. )عالقه مندان به شرح در اثبات وحدانیت خداوند استفاده می

اين برهان به کتب کالمی امثال شرح عقايد نسفیه مراجعه نمايند.( 

امام ابوالحسن اشعری در اللمع، عالمه تفتازانی در شرح العقايد 

لدين ايجی در النسفیه و همچنین در شرح المقاصد، قاضی عضدا

، درء تعارض العقل والنقلشرح مواقف، شیخ االسالم ابن تیمیه در 

امام فخر رازی در تفسیر کبیر و در البراهین در علم کالم، شیخ 

ی صريح به محمد عبده در کتاب التوحید و ديگر متکلمان با اشاره

 اين آيه برهان عقلیِ تمانع را اقامه کرده اند. 

 

 

 .راهنمای سایه استشبهه: خورشید 
 

 سوره فرقان  46و  45آيات 
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أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ کَْیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَُه سَاکِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا 

 1ثُمَّ قََبضْنَاهُ إِلَیْنَا قَبْضًا َيسِیرًا ٭٭الشَّمَْس عَلَیِْه َدلِیلًا 

آيا نديدی چگونه پروردگارت سايه را گسترانیده است، و اگر »

داد، پس خورشید را بر )وجود( آن خواست آن را ساکن قرار میمی

 خود سوی به اندك اندك را( سايه) آن سپس ٭٭دلیل قرار داديم. 

 «.گیريممی باز

در اين آيه از مردم خواسته شده که از اينکه با جابجا شدن 

 شود به خدا پی ببرند. اوال: جابجايیم جابجا میخورشید، سايه ه

سايه نه بدلیل جابجايی خورشید بلکه بدلیل حرکت زمین است 

 ی قرآن غلط است. ثانیا: بفرض که خورشید سايه رابنابراين گفته

 کند؟ چطور خدا را اثبات می جابجا کند، که چی؟

در  رابعا:ثالثا: سايه امر عدمی است و نه مخلوق است و نه خالق. 

ی بعد که گفته شده سايه بسوی خدا فراخوانده میشود نیز آيه

غلط است چون سايه عدمی است و معنا ندارد که بسوی خدا 

 برگردد. 

                                                           
 46و  45 -فرقان .1
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 شود. بدين نحو کهاز امثال اين آيه برداشتهای عرفانی نیز می

ی هستی خدا هستیم. اين نحوه برداشت هاماموجودات چون سايه

 یلی بر اثبات خدا نیست. يك تمثیل است و دل

 

 پاسخ: 

افکن از روی جهل خود حتی نسبت به معنای فارسی آيه شبهه

سوره مبارکه فرقان شبهه ايی مطرح کردند و با دلی خوش به  45

 بسط و بحث پیرامون شبهه باطل خودشون پرداخته است. 

افکن خوانیم که وصف حال شبههرا می 44و  43ابتدا  آيات 

 .هست

 

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم 

 أَمْ ٭٭عَلَیِْه وَِکیلًا  تَکُونُ  أَفَأَنْتَ  هَوَاهُ هَهُأَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَ 

 هُمْ بَلْ   کَالْأَنْعَامِ  إِلَّا هُمْ إِنْ   يَعْقِلُونَ  أَوْ يَسْمَعُونَ  أَکَْثرَهُمْ أَنَّ  تَحْسَبُ

 1سَِبیلًا أَضَلُّ

                                                           
 44و43 –فرقان  .1
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که هوای )نفس( خود را معبود خود برگزيده آيا ديدی کسی را »

ان آيا گم ٭٭توانی بر او )وکیل و( نگهبان باشی؟! ! آيا تو می؟است

همچون ها آن !؟فهمندشنوند يا میمیها آن کنی بیشترمی

 «ترند. چهارپايانی بیش نیستند، بلکه اينان گمراه

 

افکن فرستاده انگار اين  آيات مستقیما برای شبهه.  سبحان اهلل

افکن میپردازيم: میگويد شدند! حال به بررسی شبهه جناب شبهه

اوال جابجايی سايه به حرکت خورشید است نه جابجايی "

  "خورشید

افکن بايد عرض شود دقیقا کدام قسمت  آيات خدمت شبهه

سايه  به "علیه"در  "ه"اين موضوع را گفته است؟ ضمیر 

يکی برمیگردد نه به جابه جايی سايه. تا نور و روشنايی نباشد، تار

شود. شناخت سايه با وجود خورشید و نور و سايه شناخته نمی

شود. لذا  ممکن است، چراکه هر چیزى با وجود ضدش شناخته مى

آيه شريفه در مقام بیان و اثبات حرکتی برای خورشید نیست، 

 ارش نعمت الهی )سايه و نور، شب و روز(بلکه در مقام بیان و شم

توانست کاری کند و تمام، روز باشد يا خواست میاست که اگر می

 تمام، شب. 
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به بیان ديگر؛ معناى اين که خورشید دلیل و راهنماست اين 

است که مردم از حرکت خورشید و سايه آن که ساکن يا متحرك و 

کنند و آن را  استفاده مى[ شود ]براى کارهايشانيا کم و زياد مى 

 دهند دلیل قرار مى

 

 نکته بعدی 

همه جا به معنای دلیل و علت « دلیل»روشن است که واژه 

فلسفی نیست بلکه معنايی عام دارد و نشانه بودن و عالمت بودن 

ا رچه  گیرد؛ در مفردات آمده: الداّللة، يعنى آنو... را هم در بر می

 شود.  حاصل مى که بوسیله آن شناسايى چیزى

منشا سايه يقینا از خورشید و نورش هست و زمین در حال 

گردش است، اما گردش سايه بازهم به جهت نور برمیگردد که از 

افکن هزار بار به دور خودش کدام سمت میتابد. حاال شخص شبهه

 بگردد سايه ايجاد نمیشود مادامی ك نور باشد. 

 

سايه وجود خدا را  افکن جاهل میگويد چطور حرکتشبهه

 اثبات میکند؟؟ 
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م افکن کانا میپرسیم که دقیقا از کدابازهم سوال از جناب شبهه

قسمت آيه به اين نتیجه رسیدين که خالق منان قصد اثبات 

حقانیت خالق بودن خودش را دارد؟؟ بلکه در اين آيه و  آيات 

را ها افريده يی ظاهری که اهلل سبحان برای انسانهابعدی نعمت

 ها بیانديشند و به حقانیت پی ببرند. بیان کرده تا انسان

ساعت ساز را "افکن مانند تمام افراد جاهل دوست دارد شبهه

! حال "درون ساعت ببیند تا باور کند کسی اورا درست کرده است

های مختلف را به او نشان دهد مثال از مدل اگر شخصی نشانه

ت اين خودبخودی افريده عقربه خاصش بگويد که غیر ممکن اس

 افکن باور نمیکند. شده باشد! شبهه

 

 "ثالثا عدم هست"افکن میگويد شبهه

افکن گفت حاصل حرکت زمین هست، در قسمت اول شبهه

 االن چگونه پی برد بخاطر عدم )نور( هست؟

در پايان هر روز، اين سايه به تدريج ظاهر شده و ،اما نکته جالب

آورد. اين سايه تا قبل از طلوع يابد و شب را پديد میگسترش می

ای است که قبل از آفتاب روز بعد ادامه دارد. به تعبیری سايه
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کند و آفتاب آمده و با طلوع خورشید کم کم خود را جمع می

 رود!می

 آموزيم: از اين  آيات می

های خداشناسی های طبیعی، از بهترين راهتفکر در پديده. 1

 براساس قدرت و حکمت الهی آفريده شده اند. ها آن است. زيرا

. گردش زمین به دور خود و خورشید، تصادفی نیست، بلکه با 2

 گیرد. تدبیر الهی صورت می

 

 

 شبهه: بی سوادی محمد دلیل بر پیغمبر بودن او

 لَارْتَابَ  إِذًا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ ِکتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِیَمِینِكَ  وَمَا کُنْتَ تَتْلُو

 1الْمُبْطِلُونَ

خواندی، و و تو )هرگز( پیش از اين )قرآن( هیچ کتابی را نمی»

نوشتی، اگر چنین بود، باطل با )دست( راست خود چیزی نمی

 «افتادند.گرايان به شك )و ترديد( می

 

                                                           
 48 -عنکبوت .1
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ی فوق، بر بی سواد بودن محمد تاکید در آيهدر قرآن از جمله 

-شده و از آن بر پیامبری وی استدالل شده. بدين بیان که فرد بی

 لیتواند اين کتاب بزرگ را از پیش خود ايجاد کند در حاسواد نمی

که سواد نداشته تا کتب گذشتگان از جمله تورات و انجیل را 

 ئه کند. را به عنوان قرآن ارا بخواند و مطالب آنان

اما اين استدالل بی ارزش است زيرا اوال: قرآن حاوی مطالب 

ساده ای در مورد خدا و قرآن و معاد و داستانهای متعددی مشابه 

ی مطالب آن در فرهنگ موجود آنزمان تورات است که تقريبا همه

اعم از عرب و يهود ومسیحیت وجود داشته است. و بر فرض صحت 

شويد( نانچه در اين کتاب متوجه میآنان )که چنین نیست، چ

يادگیری اين مطالب توسط يك فرد بی سواد از زبان ديگران، کامال 

طبیعی و آسان است و نیازی به سواد ندارد، مخصوصا اگر فردی به 

سال ريیس کاروان و دستگاه 15با هوشی محمد باشد. ثانیا: محمد 

به نقاط تجاری خديجه بوده و در سفرهای متعدد بین المللی 

مختلف، از جمله نقاط مسیحی و يهودی نشین شرکت داشته 

ومدتهای زيادی در سفرهای طوالنی هم صحبت اقوام ديگر بوده 

است. وشنیدن اين داستانها و مطالب از اقوام ديگر کامال عادی و 

طبیعی است. ثالثا: در زمان محمد، اقوام يهودی )از جمله در 
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نجران( در جزيره العرب و در مدينه( و مسیحی )مثل نصارای 

اند و سخنان و داستانها و عقائد کردهنزديکی محمد زندگی می

آنان در بین مردم مشهور بوده است و شنیدن آنان نیازی به سفر 

هم نداشته است. رابعا: مکه هم مسیر تجاری بوده و کار اصلی 

بزرگان مکه تجارت بوده و همچنین مکه مرکز حج بوده که اقوام 

کرده است و طبعا موجب ختلف را در موسم حج به خود جلب میم

شده است. بنابر اين محمد کاری آشنايی مردم با عقائد همديگر می

در قالب جديدی ها آن جز شنیدن آن داستانها و عقائد و بازسازی

 بنام قرآن نکرده است و نیازی به خواندن نداشته است. 

که محمد بیسواد بوده  ی ديگر اينکه بسیار بعید استنکته

 باشد. زيرا سرپرستی کاروان تجاری و خريد و فروشهای فراوان در

سال، بعید است که توسط فرد بیسواد انجام گرفته باشد. 15مدت 

ی لیست کاالها و قیمتهای آنان و خريد يا فروش آنان و تهیه

 حسابرسی آنان همگی داللت بر با سوادی محمد دارند

 

  پاسخ:

ابتدا نظر مستشرقان را در خصوص درس نخوانده بودن رسول 

 اهلل بیان میکنم: 
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 ويل دورانت: 

رسد در ظاهر به نظر می»نويسد: شناس فرانسوی میاين خاور

انديشید که به حضرت محمد که هیچ کسی در مکه به اين نمی

، به نوشتن و خواندن بیاموزد. در آن زمان، هنر نگارش و خواندن

 رو در قبیله قريش بیش از هفدهها اهمیتی نداشت، از اينعربنظر 

دانستند. معلوم نیست شخص حضرت نفر خواندن و نوشتن را نمی

چیزی نوشته باشد. او پس از نبوت، نويسنده ويژه داشت. با اين 

ترين و مشهورترين کتاب عربی بر زبان او جاری شد وجود، معروف

بهتر از مردم آموزش ديده، و نکات ظريف امور گوناگون را 

 . (22و  21، ص 13)دورانت، ويل، قصه الحضاره، ج « دانستمی

 

 کاراليل: 

 انگلیسی شناسخاور و فیلسوف و مورخ توماس کاراليل

 که است کنیم، اين فراموش نبايد که ديگری چیز»: نويسدمی

ا نزد استادی فرا نگرفت. در آن زمان ر هايیدرس هرگز پیامبر

صنعت خط و نگارش تازه میان مردم عرب پیدا شده بود و من 

معتقدم حقیقت اين است که حضرت محمد با نگارش و خواندن 
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گرفته بود، زندگی در صحرا و تحمل آشنا نبود و هر آن چه فرا

)کاراليل، توماس، االبطال، ترجمه « جا بودشرايط زيست در آن

 . (54مود السباعی، ص مح

 

 : (1916ويرژيل گیورگیو )

نويسد: شناس رومانیانی میکنستان ويرژيل گیورگیو خاور

 25 سوره در که طوری به شد نازل علت اين که قرآن به تدريج»

ذکر گرديده، اين است که حضرت  32قرآن به اسم فرقان، آيه 

ر بسپارد و ديگمحمد بتواند  آيات قرآن حفظ کند و آن را به خاطر 

اين که  آيات قرآن به اقتضای زمان، حوادث و لزوم وضع قوانین 

گرديد. پیغمبرانی که قبل از محمد کتاب آسمانی جديد، نازل می

 رسواد نبودند، لذا کتاب آسمانی يك مرتبه بآوردند، امی يعنی بی

نازل شد، ولی حضرت محمد امی بود و به همین جهت،  آيات ها آن

را به خاطر ها آن گرديد که بتواند تمامج بر وی نازل میبه تدري

 . (68)ويرژيل محمد پیامبری که بايد از نو شناخت، ص « بسپارد

 

حضرت محمد سواد نداشت و نزد »نويسد: وی در جای ديگر می

. وی بار ديگر (45)همو، ص « هیچ آموزگاری درس نخوانده بود
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با اين که »نويسد: کند و میهمین سخن را تکرار می

پیامبراسالم)ص( امی بود، در اولین  آيات که بر وی نازل شده 

صحبت از قلم و علم يعنی نوشتن و نويساندن و فرا گرفتن و تعلیم 

توان يافت که مبدأ آن علم و معرفت دادن است. هیچ دينی را نمی

 . (106)زمانی، ص « .. اين قدر ارزش و اهمیت داشته باشد.

 

 کارن آرمسترانگ: 

قرآن محمد را »نويسد آرمسترانگ خاورشناس آمريکايی می

خواند، ولی هدف قرآن از تکیه بر امی بودن سواد میامی يعنی بی

ر پیامبر، القا وحی بودن پیام الهی است. بعضی از محققان غربی ب

ا راندن و نوشتن اين باورند که محمد)ص( چون تاجر بوده، حتماً خو

سواد بودن دانسته است و هدف از امی بودن نامیدن او، نه بیمی

تاب نمايد که دارای کخود است، بلکه او را پیامبر افرادی معرفی می

ترجمه « يهودیغیر»نیستند. بدين ترتیب لغت امی به معنای 

 شود... . می

 

يسد و توانسته بنوهیچ سند تاريخی دقیقی از اين که محمد می

)آرمسترانگ، کارل، زندگی نامه پیامبراسالم، « بخواند وجود ندارد
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 113، ص 1383ترجمه کیانوش حشمتی، تهران، انتشارات حکمت، 

 (114و 

 

و نظر بسیاری ديگر از مستشرقان در اين خصوص همین بود که 

پیامبر اعظم محمد مصطفی درس نخوانده بود. مستشرقانی 

ل آماری و آلبر کازيمريسکی، هنری دی همچون ادوار مونتیه، میش

 کاستری، گوستا ولوبون، جان ديون پورتو... 

 

پس تا اينجا متوجه شديم که رسول اهلل صلوات اهلل علیه درس 

های نخوانده و امی بوده است و اين موضوع نزد اهل علم و انسان

محقق مثل روز روشن است. فقط جاهالنند که نمیپذيرند. حال به 

 بهه نويسنده میپردازيم. بررسی ش

 

میگويد قران ساده است و يك فرد میتواند بیاورد و همه 

افکن مطالبش بر گرفته از تورات و انجیل است. از جناب شبهه

های بی تقاضا داريم به جای گذاشتن وقت سر پیدا کردن تناقض

گويد اگر عقالنه و جاهالنه به تحدی قران پاسخ دهد. آنجا که می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

781 

 

اين کالم الهی نیست پس همانندش را بیاوريد؟ وقتی  شك داريد

 گويید؟!!نمیتوانید! چرا دروغ می

 

ع اينکه قرآن با تورات و انجیل تشابهاتی دارد دلیل بر هم منب

يکسان نیستند و اين موضوع به ها آن بودن انهاست، ولی هیچوقت

 صورت دقیق در اين کتاب بررسی شده. 

 

بر سفرهای متعددی در مناطق پیام"افکن میگويد: شبهه 

 "يهودی و مسیحی و مشرکین داشته

 

سفر به شام بوده و  2تعداد سفرهای رسول اهلل قبل از بعثت 

سالگی به همراه عمويش ابی طالب، يکی در  12بس؛ يکی در سن 

 سالگی با کاروان تجاری خديجه بنت خويلد.  25سن قبل از 

 

قا از کجای تاريخ در افکن دقیاينکه سفرهای متعدد را شبهه

سال تخیالت  1400افکن بعد از اورده است نمیدانیم؛ شايد شبهه

خود را مستند تاريخی میداند، اما اين کالم مانند هیچ يك از 

کالمی که عرب داشت نبود و برای همین میگفتند اين مرد با 
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يش مردم را جادو میکند! اين سخن بزرگترين سخنور هاسخن

د بن مغیره هست وقتی کالم قران را شنید هیچ زمان جاهلیت ولی

 چیزی نداشت جز اينکه بگويد: 

 1يُؤَْثرُ سِحْرٌ إِلَّا ذَافَقَالَ إِنْ هَ

اين )قرآن( چیزی جز جادويی که )از ديگران( »آنگاه گفت: »

 «آموخته شده، نیست.

 

بزرگترين سخنور میگويد اين يك جادو هست و مردم را مجبور 

 میکردند تا اين سخن را گوش ندهند. 

 

ووقتی رسول اهلل قران میخواند با صدای بلند جیغ و فرياد 

 میکشیدند تا هیچ کس نتواند ان سخن را بشنود و بفهمد. 

 

در  آيات فراوانی از قرآن خطاب به يهوديان و مسیحیان گفته 

شده است که اين کتاب آسمانی يعنی قرآن مجید، همان کتابی 

است که تصديق کننده کتاب آسمانی شما است، و شما آن را به 

اما هیچ گروه  -به لحاظ معرفی پیامبران قبلی -شناسیدخوبی می

                                                           
 24-مدثر .1
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حضور پیامبر اسالم و و هیچ فردی از يهوديت و مسیحیت در 

پیروان قرآن حاضر نشد که بگويد اين کتاب شما، همان تورات يا 

افکن بیچاره از انجیل است، و از آن گرفته شده است! اما شبهه

 انديشمندان دين يهودی و مسیحی هم داناتر هست. 

 

ی صاحب اين شبهه که قرآن از تورات و ما از جناب نويسنده

ردم عرب گرفته شده است، مجددا انجیل و سخنان عامه م

 توانید از همان مطالب تورات و انجیل و حرفهایمیخواهیم اگر می

ها های قرآن بیاورند و به انسانعامه يك سوره کوچکی مثل سوره

عرضه کنند و به جای اين همه دروغ گفتن و دست و پا زدن همان 

 ند،بین ببر سوره را به انديشمندان عرضه کنند و اعتبار قرآن را از

های که در آن صورت بدون هیچ زحمتی و هیچ مشکلی به خواسته

خودش خواهد رسید. اين گوی و اين میدان و اين پهلوانان يهودی 

افکن جناب سها! پهلوانی که در دروغگويی و ملحد و کذاب و شبهه

 و تهمت زدن واقعا لیاقت لقب پهلوانی را داراست. 
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 عاقالن به اندازه ايی هست که در اينهای قرآن نزد اما شگفتی

متن نمیگنجد و هر انسان خردمندی وقتی  آيات قرآن را بخواند 

ه میفهمد اين پیام از منبعی مطمئن و اگاه بر وجودبشريت نازل شد

ه ها را درمانده کردی انسانو هیچ مانندی ندارد و اين شگفتی همه

زبان يك فرد  و اين شگفتی زمانی شگفت انگیزتر میشود که از

، کسی که در تمام عمر خود پیش هیچ معلمی "درس نخوانده"

 نیاموخت و اولین و آخرين معلمش جبريیل و کالم وحی بود. 

 

 .محمدت موسی به نبوت نبول از ستدالشبهه: ا

 شَیْءٍ مِّن بََشرٍوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ َحقَّ قَدْرِِه إِْذ َقالُوا مَا أَنزََل اللَّهُ عَلَى 

 تَجْعَلُونَهُ   لِّلنَّاسِ وَهُدًى نُورًا مُوسَى بِهِ جَاءَ  الَّذِی الْکِتَابَ أَنَزلَ مَنْ  قُلْ

ا آبَاؤُکُمْ  وَلَ  أَنتُمْ  تَعَْلمُوا لَمْ مَّا وَعُلِّمْتُم کَثِیرًا وَتُخْفُونَ تُبْدُوَنهَا قَرَاطِیسَ 

 1يَلْعَبُونَ خَْوضِهِمْ فِی ذَْرهُمْ ثُمَّ اللَّهُ قُلِ

ده نکرزل ناى بر بشرى چیزا که گفتند خده نگاو آترجمه: »

که را کتابى آن چنانکه بايد نشناختند بگو چه کسى ا را گى خدربز

د هنموو رشنايى دم رومراى که برده کرزل ست ناآورده اموسى 

                                                           
 91 - انعام .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

785 

 

را[ از آن نچه ]آيد آورمىدرها رطومارت به صو]و[ آن را ست ا

تى که رصودر مىکنید ن پنهارى را بسیا ر وشکاآهید[ ا]مىخو

به شما آن[ سیله و]به ن نتارانه پدو نستید داکه نه شما مىى چیز

ى فادر ژرتا ار بگذه نگاده[ آفرستارا ]همه ا موخته شد بگو خدآ

 .«شوندم[ ]سرگرزى به باد ]باطل[خو

 

ده و کرزل ناب بر موسی کتاا ينست که خدايه آين ل استدالا

ست. اپس محمد پیامبر ده کرزل ناب مد هم کتابر محا خدن هما

ای ست نه برامفید ب هل کتاای اساست که نه بررلیلی نادين ا

موسی ت به نبود عتقان امفید نیست چوب هل کتاای ابران. يگرد

د. و جمله محمد نمی شوی از يگردهیچکس ت نبوت ثبااموجب 

ل بوهم قرا موسی ت نبون نان آچوارد نده نیز فائدر کفاای بر

 د. کرل ستدالس آن اساابر ان ند که بتوارند

 

 پاسخ: 

ادعا اينست که چه سودی در بیان نبوت انبیاء پیشین هست؟ 

 چه برای اهل کتاب و چه غیرهم. 
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پیش از شرح مطالب الزم است يادآوری کنیم که آنچه نويسنده 

 دراکثر مطالب اين کتاب اشاره کرده مسائلی هستند که بعد از رد

ی بودن قرآن بايد عنوان کرد، نه اينکه همین مسائل را دلیلالهی 

يان برای رد الهی بودن قرار داد. مثالً اينجا ادعا میکند که يهود

رد  اند، در حالیکه خود قرآن اين ادعا رادلیلی برای تسلیم نداشته

ون داده شد او را همچها آن میکند و میفرمايد آنهايی که کتابی به

سند. پس مشخص است در تورات نشان خاتم فرزندشان میشنا

 النبیین آمده. نشان آمده که ورقه بن نوفل که اهل کتاب بود در

 همان ابتدا رسالتش را تأيید میکند. خب حاال نويسنده باز ادعا

نه اينها را خود محمد گفته و قرآن کالم "خواهد کرد که 

با داليل خب اين تويی که بايد ابتدا الهی بودن قرآن رو "اوست!

ديگر رد کنی نه اينکه همین داليل را برای زمینی بودنش ارائه 

دهی... تا اينجا خود شبهه مردود است ولی شبهه نیز خود محتوی 

 ی است که بررسی آن خالی از لطف نیست. امطالب کودکانه

ابتدا اهل کتاب: نويسنده ادعا میکند که ايمان يهوديان به 

لیل ايمان به ساير پیامبران ديگر به نبوت موسی علیه السالم د

نبوت پیامبر ديگری و بالطبع محمد علیه صاله وسالم مومن 

نمیشود! خب الزم است است بپرسیم چرا؟ دلیل شما برای اين 
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يابیم که اين ادعا ادعا چیست؟ اگر کمی بیشتر بیانديشیم، در می

ای که معتقد آلود سرچشمه میگیرد؛ چشمهی گلاز يك چشمه

ست هیچ نبوتی موجود نیست و هر پیامبر يك دروغگوست و ا

کارانند. دروغ میگويند و از زيانها آن البته که اهلل متعال میداند

پس میبینید بدون ورود به شبهه با دلیل ديگری بطالن پرسش 

 مشخص میگردد. 

حال سوال ديگری بپرسیم که مهر ديگری شود بر پیشانی 

 دروغگو

امبر خاتم معتقد نبودند؟ طبق آنچه در تاريخ آيا يهوديان به پی

آمده میتوانیم بگويیم چرا که نه! به سراغ صحیحترين کتاب 

ب باء، النبیاب اکتاسندی بعد از قرآن میرويم يعنی صحیح بخاری، 

ی داستان : خالصه3329رة شما، 363 – 362، ص 6آدم، ج خلق 

اهلل بن سالم به اين شرح است که يکی از علمای يهود به اسم عبد 

آيد و سواالتی را میپرسد که سراغ پیامبر علیه صاله وسالم می

فقط انبیاء میدانند؛ رسول اهلل علیه صاله وسالم هم جواب میگويد 

 و او شهادتین میگويد؛ آنگاه از يهود درمورد او سوال میپرسد و

 او را برترينشان معرفی میکنند. اما بعد از اظهار اسالمش او راها آن

بدترين معرفی میکنند، اين حديث همچنین در صحیح البخاری 
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 (601سنن ابن ماجه ) (200سنن النسايی ) (4480 ,3938 ,3911)

آمده است. حال سوال اينجاست که وقتی به  (12057مسند أحمد )

موسی موجب ت به نبود عتقاا "ارزش افکن پست و بیقول شبهه

پس چرا  "د. نمی شو جمله محمدی از يگردهیچکس ت نبوت ثباا

عبداهلل بن سالم اينگونه سراغ رسول اهلل علیه صاله وسالم آمده 

است؟ بايد درموردش خوب فکر کرد. خداوند بیان میکند همانطور 

که به موسی کتابی داد که در آن نور است، به محمد نیز کتابی داده 

ا که در آن نور است، پس بیايید بیازمايید تا بدانید راست است ي

خیر. و اهل کتاب هم آزمودند، گروهی همچون ابن سالم 

خردمندانه پذيرفتند، اما گروهی چون حی بن اخطب که دوپايی 

گمراهتر از چهارپا بود، بعد از رفتن به سوی پیامبر علیه صاله 

وسالم و بازپرسی او در يك روز کامل اينچنین همراه برادرش 

از ام المومنین صفیه(: از  ابوياسر در مقابلش جبهه میگیرد )روايت

دش خَطب گفت: خواحیی بن َرم َکه به پدم بوياسر شنیداعمويم 

به و میشناسی او را گفت: ه نگاا! آبخدآری، گفت: رم پد؟! و ستا

حساسی نسبت اگفت: چه آری! گفت: رم پد؟! نیدايقین میو قطع 

 1باشم!ه ندزکه دام مااو، شمنی با دگفت: او داری؟ به 
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داند علمای مشخص شد که اهلل سبحان از آنجا که میتا اينجا 

 دانند، اگر در محمد علیه افضلاهل کتاب که کتابشان را خوب می

های پیامبر خاتم را بجويند، او را همچون الصلوات نشانی

-شان را يادآور میفرزندشان خواهند شناخت و به تبع آن وظیفه

 شود که بايد ايمان بیاورند. 

 

ی لهپیش از اين آيه اهلل متعال در چند آيه متوالی به بیان سلس 

تاب انبیاء میپردازد. اما بیان اين سلسله چه سودی برای غیر اهل ک

دارد؟ جواب ساده است، هیچی سودی! چرا که اهلل متعال از 

روشهای ديگری برای نماياندن الهی بودن قرآن به غیر اهل کتاب 

ی گمراهتر از چهارپايان چرا به دهدارد و مشخص نیست نويسن

سراغ غیر اهل کتاب رفته است در حالیکه مشخص است خطاب 

ای که نويسنده از آيه کالم اهلل سبحان کیست؟! در خود ترجمه

يد آورمىدرها رطومارت به صوآن را "است که ارائه کرده آمده

ن پنهارى را بسیار و شکاآهید[ ا]مىخورا[ از آن نچه ]آ

خب طفل شیريخوار هم متوجه میشود اين آيه برای .. ."مىکنید

و اهل کتاب است و نه غیر اهل کتاب، اما امان از آن گمراهی که د

 پا را احمقتر از چهارپا میسازد. 
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م تا اينجا شبهه به تمام پاسخ داده شد، اما برای اينکه بدانی

ی انبیا چه بوده، کمی بیشتر هدف اهلل متعال از بیان سلسله

 یح میدهیم. توض

: با مثالی توضیح میدهیم و اين بحث را تمام میکنیم ان شاء اهلل

های مختلف را جمع سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان رده

ان میگويد تا اينجا هرآنچه از معلمانی که برايتها آن میکند و به

ام همه برای آماده کردن شما برای پذيرفتن آنچه که بر فرستاده

ی شما اصول اساسی را ام بوده. ما به همهمحول کردهمعلم آخر 

آموختیم که شرك نورزيد و به قیامت و انبیاء و فرشتگان مومن 

ی شما باشید و کسی جز خدا را حاکم ندانید. پس حال که همه

 های آخرين معلم را که حکم ما راايد، بیايید و آموزهآماده شده

 کند پی بگیريد. پیاده می

 1...وا إلی کلمه سواء بیننا وبینکمتعال

 يکی از بزرگترين شاهدان! ده فرمان در تورات است. 

 ده فرمان تورات کدام است؟

 

                                                           
 64 -آل عمران .1
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وتًا، نَْع َلكَ ِتمْثَالًا َمْنحُ. الَ تَص2ْ. اَل يَکُْن لََك آِلهٌَة أُخْرَى أَمَامِی/ 1

حْتُ، وَمَا ضِ مِنْ تَ األَرْ فِی واَلَ صُورَةً مَا مِمَّا فِی الَسّمَاءِ ِمنْ فَوْقُ، وَمَا

 تحلف ال. 3هُنَّ/ عْبُدْ تَالَ فِی الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ األَرْضِ. الَ تَسْجُدْ لَهُنَّ وَ 

 . . اُْذکُْر يَوَْم السَّْبتِ ِلتُقَدِّسَه4ُباسم الهك باطال/ 

ی يُْعطِیكَ تِرْضِ الَّ األَ لَى. أکْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِکَیْ تَطُولَ أَيَّامُكَ ع5َ

 الرَّبُّ إِلهُكَ. . 

. 10 . ال تشهد شهادة زور/9. ال تسرق/ 8. ال تزن/ 7. ال تقتل/ 6

 ، واَلَ أَمَتَهُ، وَالَ  َعبْدَهُ، واَلَيبِكَالَ تَشْتَهِ بَیْتَ َقرِيبِكَ. الَ تَشْتَِه امْرَأَةَ قَرِ

 . كَثَوْرَهُ، وَاَل حِمَارَهُ، وَاَل شَْیئًا مِمَّا لِقَرِيبِ

 

اينها ده فرمان تورات است که به وضوح در قرآن در جاهای 

-22و اسراء  153-151ی انعام است )مثل سورهمختلف تکرار شده

های تمام معلمینی است که . اين اساس دين است، اين پايه(39

ند کاند و اهلل متعال نیز مردم را آگاه میبرای مردم فرستاده شده

ها يك پايه داشته ی برنامهگذاشتم که همهکه من نشانی در شما 

 پذيريد؟باشند، پس چرا اکنون که برترين پیام آمده آن را نمی

گويید که باور به آن پیامبران داريد، پس چرا به وقتی شما می

اين يکی ايمان نداريد؟ اين هم که معجزه دارد و اساسیات پیامش 
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پذيريد؟ اين مینیز همان است که پیشینیان آوردند، پس چرا ن

است سوال قرآن که برای پاسخش انواع راهکارها را پیش روی 

گذارد ولی دريغ از توجه در آنانکه دو پا هستند و از مخاطب می

 تر. چهارپا گمراه

 

آن را ست پس محمد قراعربی آن قرن بان زچوشبهه: 
 ست. انیاموخته ب غیرعراز 

 

 يُلِْحدُونَ  الَّذِی لِّسَانُ  إِنَّمَا يُعَلِّمُُه بَشَرٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ

 1مُّبِینٌ عَرَبِیٌّ  لِسَانٌ وَهَذَا أَعْجَمِیٌّ إِلَیْهِ

به ى ين نیست که بشرامىگويند جز ن ناآنیم که دانیك مىو »

ه برا ين[ نسبت ]اکسى که ن باا[ زيرز]نه چنین نیست زد موآمىاو 

شن روعربى ن بازبه آن[ ين ]قرا وست اهند غیر عربى دمىاو 

 .«ستا

 

گفتند که محمد مطالب قرآن را از ديگران از جمله ای میعده

ح مطرآن سم قرابه و ست اموخته ن آمثل سلماب غیرعراد فرا
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ده کرح مطررا کانه دکول ستدالاين ن اناآپاسخ در میکند. محمد 

ربی عآن قرن باو زعربی نیست ب، غیرعراد فرن ابان زست که چوا

ن مکااست. يعنی ه اخذ نشداغیر عربها آن از ست پس مطالب قرا

ای لیل بردين زد!! ابیامود خون غیر همزبای را از چیزدی فرارد ند

بانی به را از زمطالب د ست. مگر نمی شواهم بی معنی ن کادکو

تش با غیر رتجادر دوران مگر محمد ؟ و نددابرگری يگرن دباز

 ؟ستاشته اندط تباارعربها 

 

 پاسخ: 

 ی زمان نزول قرآن دراعراب در هیچ زمانی از تاريخ به اندازه

ت کمال اين هنر را در هفها آن بودند.ی ادبی به اوج نرسیدهزمینه

را ها آن قصیده جمع کرده بودند که به ديوار کعبه آويخته و

 معلقات سبع مینامیدند. افتخار به شعر و شاعری و بلیغ بودن به

ای اديبی داشت از ارج و منزلت بااليی حدی بود که اگر قبیله

های برخوردار بود. اهمیت اين قضیه آنچنان بود که اديبان به بهانه

های مختلفی اجتماع مختلف برای نشان دادن توانشان در محل

ن را به نمايش میگذاشتند. مشهورترين اين هايشامیکردند و گفته

 ها بازار عکاظ بود. اجتماع
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با نزول قرآن اعراب سراسیمه شدند! در برابر  آيات قرآن 

منزلت معلقات سقوط کرد و اجتماع اديبان در بازار عکاظ تعطیل 

شد. اشراف قريش نمیتوانستند در برابر اين کالم موضع مشخصی 

عر است و گاهی مجنون، گاه سحر است بگیرند. گاهی میگفتند شا

ت و گاه کالمی آموخته شده، گاه اساطیر األولین است و گاه چیزيس

که خود اختراعش کرده. در يك کالم آشفتگیشان همچون بزرگان 

 ستیزان امروز بود؛ قلبهايشان مشابه است کما اينکهی اسالمجبهه

 قرآن بیان میدارد. 

 اينچنین کالمی بودند که بسیاری ازگويان عرب در برابر بالغت

هدايت يافتگان همچون فارق اعظم با شنیدن  آياتش ايمان 

آوردند. از انجا که انسان درحال غرق شدن به هر خس و خاشاکی 

چنگ میزند که غرق نشود، اعراب هم اينگونه ادعا کردند که اين 

 را از کسیکه با او دوستها آن کالم چیز سختی که نیست، محمد

است آموخته و اکنون بازگو میکند، ما هم میتوانیم مثلش را 

 بگويیم. 

 هََذا مِْثلَ لَقُْلنَا نَشَاءُ  لَوْ سَمِْعنَا قَدْ  قَالُوا آيَاتُنَا َعلَْیهِمْوَإِذَا تُتْلَى 

 1الْأَوَِّلینَ أَسَاطِیرُ إِلَّا هَذَا إِنْ
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شینديم,  همانا»خوانده شود, گويند: ها آن وچون  آيات ما بر»

های گويیم, اينها جز افسانهاگر ما )هم( بخواهیم, مانند آن را می

 «.پیشینیان نیست

گويد باشه شما راست میها آن خداوند منان هم در پاسخ به

گويید، پس لطفًا يك سوره مثل قرآن بیاوريد. مگر نه اينکه می

 هللدانند؟ خب بیاوريد! ببینید ااينها مطالبی هستند که همه می

تر دهد که در طول تاريخ عرب باالمتعال اعرابی را مخاطب قرار می

شود. مطالب اديبان سابق هست و يافت نشده و نمیها آن از

اديبان خبره نیز حاضر بودند، همچون داستان موسی علیه السالم 

که مردم عادی را شکست نداد، بلکه خبرگان ساحری را شکست 

 یستند، بلکه اشراف و بزرگان هستندداد. اينجا نیز مردم عادی ن

 دانید انسانیشوند. شما خودتان هم میکه به تحدی فراخوانده می

سالگی چوپان بوده و بعد از آن نیز کارگر شرکت تجاری 25که تا 

-شود که فقط يکبار همراه اين کاروان از مکه به سوی شام میمی

 رد... حال کهگردد، توان گفتن اينچنین کالمی را ندارود و برمی

کنید کس ديگری به او آموخته، اشکال ندارد، شما هم ادعا می

 بیاوريد. 
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گويید يك ايد که میاز طرف ديگر ببینید به چه فالکتی افتاده

غیرعرب زبان به يك عرب زبان چیزی را آموخته که اديبان عربی 

شوند و کاری زبان که معلقات سبعه را دارند در برابرش فلج می

 توانند بکنند. نمی

ايد! مگر میشود حماقت تا چه حد؟ روی چهارپايان را کم کرده

ه ی چینی شعرگفتن و آرايه و زيبايی هنری را آموختمولوی از برده

ان باشد؟ باورکنید چهارپايان اکنون شرافت دارند بر سر شما. اديب

اش میشوند آورند و شیفتهعرب خود در برابر قرآن کم می

آنوقت میگويید چه استدالل )همچون سید قطب رحمه اهلل( 

ای و ای؟ اين تويی که از چهارپايان گمراهتر گشتهکودکانه

 نمیفهمی چه میگويی. 

 

در ابتدای شبهه مطالبی را پرت کرده که بی ارزش و مقدار 

ای میگفتند که محمد مطالب عده"بودن شبهه را نشان میدهد. 

موخته ن آامثل سلمب غیر عراد فرقرآن را از ديگران از جمله ا

سلمان در مدينه به سند تاريخی به رسول اهلل علیه صاله ... "ستا

وسالم پیوسته است. مشخص است کسیکه اينگونه با دروغ شوع 
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میکند، چیزی در بساطش نیست که به آن اقتدا کند، از اين رو راه 

 دروغ را پیش میگیرد، بلکه متاع اندك دنیوی را کسب کند. 

 

که مطابق معمول از ادعاهای بی سر و ته  در انتها چیزی گفته

 ملحدين است. رسول اهلل علیه صاله وسالم در کل زمانی که کارگر

گروه تجاری بودند فقط يکبار از مکه خارج شدند و به سوی شام 

رفتند. واقعاً اگر شخصی با همین يکبار سفر اينهمه مطالب 

و  اشدو برگشته ب يادگرفته باشد از انبیاء و  آيات آفاق و انفس و...

ب آن را دلیل نبوت خود کرده باشد، درحالیکه بزرگترين اديبان عر

آورند هیچ، تا که همواره در حال گردش بودند در برابرش کم می

انش همین امروز نیز کالمش خوانده شود و روز به روز بر تعداد پیرو

 ی اينها درحالی باشد که هیچگاه سواد خواندنافزوده شود؛ و همه

عًا چه سالگی بز چرانیده باشد... واق 25نوشتن فرا نگرفته باشد و تا 

از  میتوان گفت؟! فقط يك چیز: خدايا ما را از شر دوپايان گمراهتر

 چهارپا حفظ کن. آمین!
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 شبهه: خلقت آسمان و زمین مهمتر از خلقت انسان است. 
 

اسِ ولَکَِنّ أَْکثََر النَّاسِ لَخَلْقُ السماواتِ واْلأَرضِ أَْکبرُ مِْن خَْلقِ النَّ

 1لَا يعلَمونَ

ها و زمین بزرگتر از آفرينش مردم است قطعا آفرينش آسمان »

 «ولى بیشتر مردم نمى دانند.

 

 2أَأَنتُم أَشَدخَلْقًا أَمِ السماء بنَاها

 آيا آفرينش شما دشوارتر است يا آسمانى که ]او[ آن را برپا»

  «کرده است.

 

 در آيات فوق برای اثبات قدرت وتوانايی خدا و طبعا قبوالندن

کند که خدا خلقتهايی با عظمتتر از ايمان به آنان، استدالل می

 انسان دارد. 

اين استدالل غلط است چون عظمت و سختی و بزرگی خلقت را 

سنجد. واضح است که وزن آسمانها و زمین بیش از با کمیت می

                                                           
 57غافر  .1

 27نازعات  .2
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نسان بسیار پیچیده تر، فنی تر و ا انسان است اما خلقت

هوشمندانه تر است و طبعا خلقت انسان با عظمت تر و نیاز به 

 قدرت و خالقیت و هوش و طراحی بسیار عظیمتری است. 

اين آيه با دو سری از آيات ديگر قرآن در تضاد است. چون 

داند بحدی که مالئکه مجبور قرآن خلقت انسان را بسیار عظیم می

 شوند که قبال بحث شد. و در جای ديگر،ر مقابل آدم میبه سجده د

کند که موجودی به عظمت انسان را خلق خدا به خود افتخار می

 کرده است: 

کند و در مؤمنون خلقت انسان را مطرح می 14- 12در آيات  

 گويد. . می 14ی انتهای آيه

 1الْخَالِقِینَثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ 

 آنگاه ]جنین را در[ آفرينش ديگر پديد آورديم آفرين باد بر»

 «خدا که بهترين آفرينندگان است.

 

بهترين آفرينندگان تنها درهمین يك مورد برای خلقت انسان 

رساند. بنابراين آورده شده که اهمیت و بزرگی خلقت انسان را می

ی فوق با بزرگ دانستن آن کوچك دانستن خلقت انسان در آيه

                                                           
 14-مؤمنون  .1
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درجاهای ديگر قرآن در تناقض است. درواقع دلیلی است بر اينکه 

 داشته باشد. انسان بايد به خدای واحد ايمان 

 

 پاسخ: 

بر آن است که حق و باطل  های که مطرح کردنويسنده در شبهه

ن را يکجا کرده و استنتاجی مبنی بر غلط بودن قرآن و ايمان از آ

اج داشته باشد، اما اين که استداللشان چه اندازه در تايید استنت

شان مفید است درخور تامل بوده و اينجا مورد بررسی قرار 

 د. گیرمی

 

نويسنده در قسمت اول متن خود استدالل قرآن را که میگويد 

داند به تر از خلقت انسان است، غلط میخلقت آسمان پیچیده

که قرآن کمیت را مد نظر گرفته است و از لحاظ کیفیت علت اين

تر است. دلیل نويسنده در اين ادعا نه تنها انسان خیلی پیچیده

نه هم است، زيرا اين علم بشری منطقی نیست بلکه خیلی احمقا

ای ساخته است که ثابت کرده است انسان چقدر پیچیده و حرفه

شده است ولی همین علم هنوز آنقدرپیشرفت نکرده است که در 

ها، ها نظر بیشتر ارائه کند. عالوه بر اينمورد کاينات و آسمان
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جنس بشر "گويد: ترين دانشمند ملحد میوکینگ بزرگهااستیفن

 "نها پسمانده شیمیايی است!ت

ترين پیشوای علمی الحاد به حقانیت بزرگی آری! بزرگ

ها و حقارت انسان معترف است ولی نويسنده ما از اين آسمان

 اعتراف عاجز!

 

گويد خلقت انسان به حدی بزرگ در مورد اينکه نويسنده می

است که خداوند ماليکه را دستور داد تا برايش سجده کنند و از 

ين سخن خود استنتاجی مبنی بر سترگی خلقت انسان نسبت به ا

کنند بايد سکوت کرد! اين چنین طفالنه دلیل گفتن آسمان می

درست است برای شخصی که ادعای نقد قرآن دارد؟ هر آن 

داند که سجده ماليك برای آن بوده که شخصی که قرآن بخواند می

 م بلکه بعد از نفخخدا انسان را تکريم کرده آن هم نه بخاطر جس

های متعدد در قرآن وجود دارند که همه هدف مشترکی را روح! آيه

کنند، و آن هدف اين است که به انسان ثابت سازند که گیری میپی

 تا چه حد ناچیز است و اصلش چیزی جز نطفه گنديده نیست. 

واقعا که تناقض دانستن اين  آيات آخرين حد ستیزه و تعصب 

اند تا چرنديات و گرامی زحمتی زياد به خود داده است، نويسنده
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اراجیف را جمع کرده و توسط آن قرآن را نقد کنند؛ ولی حقیقت 

تر از آن است که تسلیم اراجیف شود به چرنديات پاسخ لجوج 

 !خشن ندهد

 منابع: 

1: STEPHEN HAWKING, Reality on the rocks: Beyond our 

ken 1995 

 

ای باید به خدن نسااینکه است بر الیلی دذر قعه شبهه: وا
 شته باشد. ن دایمااحد وا

 

يه ان آدم ذرندزپشت فررت از گاوردکه پررا هنگامى و ترجمه: 

يا آساخت که اه گون شادبر خون را يشاو ابرگرفت ن را ناآ

ت قیامدا روز يم تا مبادادهى اگوا شما نیستم گفتند چرر گاوردپر

 يم. دافل بومر[ غ]اين از ابگويید ما 

 

ن را نساانسل م تمای نحوه با که خده شدح مطرق فوی يهدر آ

دت شهاا خدد جوونها بر و از آست ب داده اخطارد موآدم پشت از 

د جواز ونند بگويند که ما انسانها نمیتوانتیجه ؛ در ستاگرفته 

م که تماض ست. بفراغلط ل ستدالاين اما ايم. دبوع طالابی ا خد
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داده هی اگود او جووبر و باشند ده کرت مالقاا را دمانی خزنسانها ا

از طالعی اما هیچ ن چوارد شی ندارزفعلی ن نساای الی بروباشند 

ل ستدالو ايم آورنمی د بیاای را هچنین مشاهدو يم ارندی ذر قعهوا

 ست. ده ايم بیهوارگاهی نداز آن آتی که ما دبه شها

 

 پاسخ: 

استدالل نويسنده، در عالم کنونی هیچ ارزشی در هیچ  

ی است ای ندارد. مثالً دانش هپنوتیزم برای يادآوری مسائلزمینه

آيد. هنگامی که شخص روان شناس که شخص خودش يادش نمی

بود باز بیان کارش را انجام میدهد، شخص آنچه را که ازياد برده

آيد. اصواًل ن من يادم نمیمیکند و نمیتواند بگويد ارزشی ندارد چو

سبکی است به سَبُکی نويسنده، چرا که يك  اين حرف بیخود و

آيد از تو شخص بدهکار هم میتواند به طلبکار بگويد من يادم نمی

پولی قرض گرفته باشم، پس آنچه تو میگويی استدالل غلطی است 

و به فرض که من زمانی پولی از تو گرفته باشم، وقتی اکنون هیچ 

آورم، پس ای را به خاطر نمیطالعی از آن ندارم و چنین مبالها

حرف تو غلط است و استدالل به آن بیهوده. واقعاً شخص طلبکار 

چکار خواهد کرد؟ آيا اين پذيرفتنی است؟ واقعاً شخص تا چه حد 
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مريض باشد که اينگونه استداللی را برای غلط نشان دادن استدالل 

 الهی به کار برد؟

ديگر اين فقط يکی از تفاسیر اين آيه است و اين آيه  از طرف

ن ها با فطرت خداجو پا به جهاتفسیر ديگری هم دارد، اينکه انسان

 های مريضی میتوانند منکرش شوندمیگذارند و البته باز هم انسان

یان ای نخواهد داشت به داليلی که عقلی بهیچ فايدهها آن اما انکار

 است. ی زير نوشته شدهدر مقاله کرديم و دلیل نقلی نیز

http: //phys. org/news/2011-05-humans-predisposed-gods-

afterlife. html 

پژوهشی بزرگ تحت نظارت دانشگاه آکسفورد انجام پذيرفت 

شوند که خالصه نتیجه اش اينست که کودکان در حالی متولد می

از مرگ که دارای فطرت ايمان به وجود خداوند و زندگی پس 

 هستند. 

 

شبهه: علم علمای بنی اسراییل به قرآن دلیلی است بر 
 صحت قرآن 
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وإِنَّه لَفِی زبرِ الْأَوِلینَ أَولَم يکُن لَّهم آيةً أَن يعلَمه علَماء بنِی 

 1إِسرَايیلَ

و ]وصف قرآن[ آن در کتابهاى پیشینیان آمده است ** آيا »

اسرايیل از بنی براى آنان اين خود دلیلى روشن نیست که علماى 

 «آن اطالع دارند.

اين آيه مدعی است که وصف قرآن در کتب اهل کتاب آمده  

شناسند و به صحت را می است و بهمین دلیل علمای يهود آن

موجب قبول اسالم توسط ديگران  کنند و اينقرآن اعتراف می

شود. اين انتظاری بود که محمد از يهود داشت ولی تحقق می

نیافت. اکثريت قريب به اتفاق يهود به محمد ايمان نیاوردند و 

 چیزی هم در مورد قرآن در کتب آنان نیست. 

بنابراين اين استدالل هم بیهوده است. از طرف ديگر حتی 

پذيرش اسالم توسط يهود هم دلیلی بر اثبات صحت نبوت محمد 

ت ی اين امر اعتقاد قبلی به تورات و انجیل اسشود. چون الزمهنمی

 که کافران ومشرکان چنین اعتقادی نداشتند. 

 

                                                           
 197و  196 -شعراء .1
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 پاسخ: 

مد صلی اهلل علیه آيا علمای بنی اسرايیل به قرآن و آمدن مح

 وسلم باورمند بودند؟

 اين موضوع را بايد بايد ابتدا کمی علمی بررسی کنیم: 

های خاص خصوصًا بنی قبل از اسالم اديان زيادی به قوم

اسرايیل آمده است. روی اين دلیل بنی اسرايیل توقع داشتند که 

اشد، اسالم هم نیز به بنی اسرايیل بیايد و پیامبر از بنی اسرايیل ب

اگر تاريخ را مطالعه کنید خواهید دانست که يهود بنی قريضه 

را از آمدن ها آن زمانیکه با اعراب در زمان جاهلیت دعوا میکردند

دادند، ولی بر خالف توقعات پیامبر از پیامبری بیم و هشدار می

میان اعراب کسی انتخاب شد که نه سوادی دارد و پادشاه و ملکی 

دوره طفولیت اش را يتیم سپری نموده است.  است، بلکه کسی که

موضوع ديگر اينکه يهودی و نصاری نسبت به تعصب قومی که 

داشتند که اسالم و نبوت محمد را قبول نکردند به دلیل اينکه از 

قوم شان نبود. و اين را خوب میدانستند که پیامبر است و برای 

صحت و بطالن دادند. اعراب جهت مقابله به پیامبر مشورت هم می

گردد، زيرا در زمان جهالت عرب قرآن توسط خود قرآن ثابت می

اوجش رسیده بود که زبان زد عام و خاص  زبان عربی آنقدر به
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گشته بود، چه از نگاه شعر و شاعری و چه از نگاه فصاحت و 

بالغت، مثل زبان عربی در دنیا هیچ زبان ديگر به چنین پختگی و 

شود توسط ، زمانیکه پیامبر مبعوث میتکامل خود نرسیده بود

قل فاتو بعشر سوٍر »گويد: کشد و میقرآن اعراب را به چالش می

 13الهود «. مثله

 بگو پس بیاوريد ده سوره مثل آن. 

 شود. ولی با وجود شعر و شاعری کسی چنین پیدا نمی

 دهد: باز قرآن برايشان چلنج می

بیاوريد يك سوره مثل بگو پس »1فاتو بسورة من مثله

 «آن.

ها در آوردن مثل قرآن سعی و تالشی ورزيدند مسلما که عرب

اما در پیشکش نمودن اين امر عاجز ماندند، پس معلوم است که 

ها از آوردن مثل قرآن عاجز ها نبوده، زيرا عربقرآن ساخته عرب

 گشتند در حالی که در اين راستا تالش همه جانبه نمودند. 

 

ريه که قرآن ساخته دست پیامبر است نیز باطل است، اين نظ

زيرا او گرچه از بین عرب بوده و خیلی هم بلند مرتبه، اما با وجود 

                                                           
 38 -يونس  و 23 -البقره .1
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اين وصف از جمله بشر و يك فردی از افراد مجتمع بشريت بود، 

ها از آوردن مثل قرآن عاجز گشتند پس اين امر بر اين همه عرب

نیز صادق است که او هم باشد ها میمحمد که يك تن از عرب

 تواند به انجام چنین کاری مبادرت ورزد. چنان به هیج وجه نمی

م ها که گويا محمد قرآن را از نزد غالاما قرآن اين ادعای عرب

 کند: نصرانی که )کبر( نام دارد اورده است اين چنین رد می

ه ا بگويند جز اين نیست که قران رمیها آن دانیم کهو يقیناً می

دهند غیرعربی است دهد، که به آن نسبت میاو شخصی تعلیم می

 . 103باشد. النحل و اين زبان عربی واضح می

 

  .داند که ما پیامبریمشبهه: خدا می
 

قَالُوا ما أَنتُم إاِلَّ بشَرٌ مثْلُنَا وما أَنزَلَ الرَّحمن مِن شَیءٍ إِْن أَنتُم 

 1يعلَم إِنَّا إِلَیکُم لَمرْسلُونَإاِلَّ تَکْذِبون ** قَالُوا ربنَا 

کافران آن ديار( گفتند شما )پیامبران( جز بشرى مانند ما )»

نیستید و ]خداى[ رحمان چیزى نفرستاده و شما جز دروغ 

                                                           
 16و15 -يس .1
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نمیگويید ** گفتند پروردگار ما میداند که ما به سوى شما به 

 «پیامبرى فرستاده شده ايم.

 

اين چه استداللی است؟ در مقابل مردمی که به پیامبری 

 داند که ما پیغمبريم. پیامبران دروغینگويند خدا میمشکوکند می

ته داند که ما پیامبريم. اين گفهم همین ادعا را دارند که خدا می

چه سودی برای اثبات پیامبری کسی دارد؟ هیچ! تازه از نظر 

صادره بر مطلوب است، چون برای ی ممنطقی هم اين گفته، مغالطه

ی اثبات پیامبر بودن به پیامبر بودن استدالل شده است. يعنی برا

ه اينکه فردی قبول کند که اين پیغمبر را خدا تأيید کرده است را

 ديگری جز قبول پیغمبری وی ندارد. ابتدا بايد قبول کند که اين

داند که خدا می"ی او فرد پیغمبر است تا بتواند قبول کند که گفته

درست است. آنوقت از تأيید پیغمبری اوتوسط خدا  "من پیغمبرم

 به پیغمبر بودن وی پی ببرد. 

 

 پاسخ: 

کنند دانم تابحال کودکانی که بزرگترها با آنان بازی مینمی

-سوالی میها آن ايد يا نه، ولی بعد از اين که والدينشان ازديده
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توانند جواب صحیح را النی نمیبعد از تفکری طوها آن پرسند، و

ارائه دهند، ديگر هرچه سواالت بعدی باشد را نیز به آن سوال اول 

آورند که انسان از آن حجم دهند. و گاهی استدالالتی میربط می

 شود. پرت وپال گويی متحیر می

توان ی ما نیز که به داليل قاطع روانشناسی میحال نويسنده

بات کرد، فصلی را آغازکرده و اکنون عقب ماندگی ذهنیش را اث

باشند به عنوان هرچه که پیامبران در جواب مردم بیان کرده

 استدالل پیامبر برای هدايت مردم در نظر گرفته است. پیامبرانی

دم يابند مردم را انذار کنند به مری ياسین مأموريت میکه در سوره

نید يا خیر میگويند: برای ما مهم نیست شما ما را انکار میک

 خدايمان میداند ما پیامبريم. مثل آن کسیکه از سوی مدير مدرسه

های مختلف برودو پیام مدير را پیرامون مأمور میشود به کالس

ی بعد مطلع کند، اما وقتی وارد کالس میشود، امتحان جامع هفته

کسی برای حرفش تره هم خرد نمیکند. آنگاه میگويد، من کارم رو 

مدير خودش مرا فرستاده، حال که شما نمیپذريد،  انجام دادم و

 مشکلی نیست. 

واقعاً متحیرم چگونه شخصی آنقدر پیرو هوای نفسش میشود 

که اينگونه چرنديات او را از راه اسالم منحرف گرداند. مطمئنم که 
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در جواب ما باز شروع به پرت وپال گويی خواهند کرد که: مردم 

ای داشته باشند پیامبرن؟ بايد معجزهچگونه بايد میدانستند اينها 

يا خیر؟ درجوابشان میگويیم آخر کی گفته هرکه پیامبر بود بايد 

معجزه داشته باشد؟ مگر يونس معجزه داشت برای اثبات نبوتش؟ 

يافتند و اگر پیامبران برای اصالح مردم از سوی خدا مأموريت می

ا وظیفه خود مردم هدايت میگشتند که چه بهتر اگر نه میگفتند م

را انجام داديم و قرار نبود با هدايت شماچیزی به ما برسد! 

 خدايمان میداند که ما پیامبريم. 

ند میدانیم که در جواب اين سخنان ما نیز باز چرندياتی را خواه

ن نگاشت، از اآلن هشدار میدهم که با فکر و منطق و استدالل به آ

 بیانديشید نه با احساسات. 

 میکردند.  ای کاش تعقل

 

 

 شبهه: استدالل بر هالك اقوام گذشته 
 در آيات زيادی از قرآن برای هدايت مردم، به هالك شدن اقوام

گذشته توسط خدا بخاطر ايمان نیاوردنشان، تمسك شده است. 

 مثال: 
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 1أَلَم يرَوا کَم أَهلَْکنَا قَبلَهم منْ الْقُرُوِن أَنَّهم إِلَی هِم الَيرْجِعونَ

اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هالك نديدهمگر »

  «به سويشان باز نمى گردند.ها آن گردانیديم که ديگر

 

، روم 46، حج 109، يوسف 44آيه )فاطر  12همچنین، قرآن در 

، 36، نحل 11، انعام 137، آل عمرن 10، محمد 82، غافر 21، غافر9

ديدن سرنوشت  ( در مورد لزوم سیر در زمین و42، روم 69نمل 

اند، و در نتیجه که کفر ورزيدند و توسط خدا نابود شده کسانی

ايمان آوردن از ديدن آنان صحبت کرده است. اين آيات با اندك 

 :تفاوتی تکرار شده اند. برای مثال

أَولَم يسِیرُوا فِی الَْأرضِ َفینظُرُوا کَیف کَانَ عاقِبةُ الَّذِيَن کَانُوا 

وا هم أَشَد مِنْهم قُوةً وآثَارا فِی الْأَرِض َفأَخَذَهم اللَّه مِن قَبلِهِم کَانُ

بِذُنُوبِهِم وما کَانَ َلهم مَن اللَِّه مِن واٍق ** ذَلِك بِأَنَّهم کَاَنت تَّْأتِیهِم 

 2رسلُهم بِالْبینَاتِ فَکَفَرُوا فَأَخََذهم اللَّه إِنَّه قَوِی َشدِيد الْعِقَابِ

اند تا ببینند عاقبت کسانى که پیش از آيا در زمین سیر نکرده»

اند چگونه بوده است آنهانیرومندتر و دارای آثار بیشتری آنهابوده

                                                           
 31 -يس .1

 22و 21 - غافر .2
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در روى زمین بودند پس خدا آنان را به کیفرگناهانشان گرفتار کرد 

و در برابر خدا حمايتگرى نداشتند ** اين ]کیفر[ از آن روى بود 

آوردند ولى ]آنها[ انکار  که پیامبرانشان داليل آشکاربرايشان مى

-را گرفت زيرا او نیرومند سختها آن کردند پس خدا ]گريبان[می

 «کیفر است.

 اينگونه دعوت به ايمان چند اشکال اساسی دارد.  

اوال اين دعوت هم مثل اکثر دعوتهای ديگر قرآن، متکی بر  

شود جای استدالل. چنانچه در عنوان بعدی بحث میه ترس است ب

جوهر دعوت قرآن بر ترس استوار است: ترساندن از جهنم و 

ترساندن از عذاب دنیوی. اشکال اساسی ديگر اينست که، هیچ اثر 

و اطالعی از اقوام متعددی که در قرآن ادعا شده که بر اثر نافرمانی 

ی زمین قابل جای کره اند در دست ما نیست، و در هیچهالك شده

مشاهده نیست، حتی يك مورد!!. ما هیچ اطالع مستقل تاريخی يا 

باستان شناسی از قوم عاد، ثمود، هود، لوط، نوح و غیره نداريم. 

ها بیهوده و بی فائده است؟! تمامی پس استدالل به اين ناشناخته

آن مباحث مربوط به پیامبران عمدتا، در تورات و در حد کمتر در قر

آمده است. و الزم است بدانید که تورات نیز در طی صدها سال 

پس از زمان موسی، توسط روحانیون نوشته شده و بنابراين 
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سنديتی ندارد و اصال وجود کسی بنام موسی نیز جای ترديد جدی 

است چون هیچ سند تاريخی يا باستانشناسی بر آن وجود ندارد. 

فائده است و دلیل مستقلی برای بنابراين، اين توصیه بیهوده و بی 

ها به پیامبری محمد يا ديگر پیامبران نیست. اگر راهنمايی انسان

ی تورات و قرآن را سند قرار دهیم تا به صحت هاهم بخواهیم گفته

مصادره بر »ی نبوت محمد و ديگر پیامبران پی ببريم که مغالطه

کار گرفته شود که محمد بکرات در استداللهای قرآن بمی« مطلوب

خواهد به استناد اين وقايع، صحت دعوت است. چون محمد می

خود را به اثبات برساند. ولی برای قبول اين وقايع، بايد ابتدا به 

قرآن و پیامبری محمد ايمان آورد تا اين وقايع را بپذيرد. جوهر 

 شود. من پیامبرم چون من پیامبرم. اين استدالل اين می

 

گونه استدالل، اينست که اطالعات قابل اشکال ديگر در اين

قبول ما از اقوام گذشته که بر اساس اسناد تاريخی يا باستان 

دهند که صعود و سقوط پادشاهان يا اقوام شناسی است، نشان می

، سیلها، بیماريهای فراگیر، خشکسالی و امثالهم هادر اثر زلزله

نیرويی همگی علل طبیعی دارند و هیچکدام قابل انتساب به 
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بینیم و مافوق طبیعت نیستند. چنانچه همین وقايع را امروز هم می

 شناسیم. علل طبیعی آنانرا نیز بخوبی می

 

 پاسخ: 

ها را ابتدا خب اسالم از خود اصول و قواعدی دارد که بايد اون

 بلد شد، زيرا کسی که به اين کتاب )قرآن( باورمند نیست، چگونه

لق است، کسیکه به خالق هیج باوری قبول کند که اين گفته خا

ندارد قبول کند که پیامبر و قرآن از طرف خالق مدبر برای 

 رهنمايی انسان آمده است. 

 

های را براه برای اين دلیل اسالم قبل از هر چیزی بحث

اندازد که ذهن خواننده را به تفکر وادار کند، قبل از پاداش و می

که برای خدا ناباوران اصال عذاب، حساب و کتاب، دنیا و آخرت 

کند، اينکه محسوس نیست يك سلسله مباحث را پیشکش می

ها بدون گذراندن پايه اولی پای در پايه پنجم و ششم بعضی

میگذارند مشکل خود شان است نه از قرآن و اسالم، زيرا قرآن 

ها از روی جهت ايمان آوردن شان که به استدالل بعضیها آن برای

ها و زمین، يقیناً در خلقت آسمان»دارد: ین بیان میترس است، چن
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)آل عمران «. های است برای اصحاب خرداختالف شب و روز نشانه

190) 

 

 و فرموده است: 

ها و زمین و اختالف های قدرت او خلق آسمانو از نشانه»

 (22)روم « باشديتان میهاها و رنگزبان

 و فرموده است: 

که چگونه آفريده شده است و به آسمان  نگرندآيا به شتر نمی»

ها که چگونه داشته شده و به کوه کنند که چگونه بلند نگهنظر نمی

)الغاشیه « اند و به زمین که چگونه مسطح گرديده استنصب شده

17-20) 

 و فرموده است: 

 پس بايد انسان بیانديشد که از چه آفريده شده، از آب جهنده»

از پشت مردان و سینه زنان خارج و متدفق آفريده شده که 

 (7-5)الطارق « گرددمی

 

شود که دعوت قرآن و اسالم بدين گونه است، پس نگريسته می

از طريق تعقل، قناعت، شناخت و باورمند شدن نه ايجاد ترس و 
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رهب، از زمان عرب تا کنون هیچ مدرکی هم وجود نداشته و ندارد 

س و بزور ايمان آورده ام، که کسی اقرار کرده باشد من از روی تر

ها از گذشته و تا حال بر مبنای قناعت عقلی ی ايمانزيرا همه

 استوار بوده است. 

 

ی موضوع که خبر گذشته گان، نابودی آنها، و موارد ديگر که برا

بعضی قابل قبول نیست مشکل اينجاست که عقل انسان محدود 

ت موجوده را است و محدود چیزی فراتر از محدوده عقل و واقعی

تواند، اون  آيات مخاطب شان کسانی است حس و درك کرده نمی

 که درك و فهم باال داشته و بر واقعیت تا آگاه اند. 

 

ی اعراب از واقعه فیل در قرآن سوره بنام فیل است؛ همه

اند و خوب میدانستند که چگونه است، پس ساير موارد ذکر باخبر

ها ت اتفاق افتاده است ولی بعضیشده در قرآن به همین منوال اس

 قابل به درك آن نیستند. 
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ی هطریق مشاهدا از خدد جووبه ل ستدالشبهه: ا
 دات موجوی هسجد

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ َمن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی اْلأَرْضِ 

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالِْجبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَِثیرٌ مِّنَ النَّاسِ 

 يَفْعَلُ  اللَّهَ إِنَّ  کِْرمٍمُّ مِن لَهُ  فَمَا اللَّهُ ُيهِنِ وَمَن الْعََذابُ عََلیْهِ حَقَّ  وَکَثِیرٌ 

 1يَشَاءُ مَا

در هر کس و سمانها در آست که هر کس ايا نمی بینی که خدآ»

ن و ختاو درکوهها ن و گارستاه و ماو شید رخوو ست امین ز

د نر ى ابسیاو مىکنند ه سجداى او بردم مررى از بسیان و جنبندگا

 او راکند ار خو اخدرا هر که و ست ه اجب شدن واناآبر اب که عذ

 «هد.دمىم نجااهد اهر چه بخوا نیست که خدى هانددارمى اگر

 ی موجوداتاين استداللی بی فايده و بیهوده است چون سجده 

ست نیه ها قابل مشاهدنساناما ای بر( شته باشدداقعیت واگر هم ا)

 ارد. ندا خدت ثباای اشی هم برارزپس 

 

 پاسخ: 

                                                           
 18 -حج  .1
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به ديدن ظواهر دارد در مورد اين افکن همچنان که عادت شبهه

 آيه نیز چنین عمل کرده و از درك مفهوم ان عاجز مانده است. اهلل

تعالی سجده تمام مخلوقات را شاهدی بر حقانیت اثبات وجود 

افکن عدم مشاهده به سجده رفتن کوه داند و شبههخالقی برتر می

کند. و خورشید و سنگ و درخت را نفی کننده اين دلیل تلقی می

افکن منتظر است تا مخلوقات همچون انسان بر خاك بیفتند شبهه

 اورد و قرانو ان زمان ايمان بیاورد که در اين صورت نیز ايمان نمی

 د...کشخود حال و روز اين جنین کسانی را به تصوير می

 َيأْتِیَنَاتَّى الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إَِلیْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوٍل حَ

ُرسٌُل مِْن َقبْلِی بِالَْبیِّنَاتِ وَبِالَّذِی  جَاءَکُمْ قَدْ  قُلْ  النَّارُ تَْأکُلُهُ  بِقُرْبَانٍ

 1قُلْتُمْ َفلِمَ َقتَلُْتمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ

 آنان کسانی هستند که گفتند: خداوند از ما پیمان گرفته است»

( که به هیچ پیغمبری ايمان نیاوريم، )و به ما سفارش کرده است

مگر هنگامی که برای ما قربانی بیاورد و آتش )آذرخش آسمانی 

 پیش پیدا شود و در برابر ديدگانمان( آن را بخورد! بگو: پیغمبرانی

 اند )و به شمااز من دالئل روشن و چیزی را که گفتید با خود آورده

 «راستگويید؟! ايد، اگراند( پس چرا آنان را کشتهنموده
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اينان هر لحظه منتظر وقايع خارق العاده هستند و جون 

پیشنیان خود حتی اگر چنین اعجازی ببینند ايمان نخواهند اورد 

نه از روی جهل بلکه از روی اعراض و ها آن که موضع گیری

 رويگردانی از حق با وجود شناخت نسبت به ان است. 

 

 گرديم به مفهوم سجده مخلوقات اما باز می

سجده نهايت خشوع و تواضع و انقیاد و فرمانبرداری مخلوق در 

د مقابل خالق را رسانده و به معنای اطاعت از اوامر اوست. خورشی

ها ثابت در جايگاه خود کند، کوهپیوسته در مدار خاصی حرکت می

رختان فتوسنتز را شوند، داند و سبب استحکام زمین میايستاده

شوند، اسمان همچون انجام داده و سبب پااليش هوای زمین می

کند و هر سقفی زمین را از تشعشعات زيان بار محافظت می

پیمايد مخلوقی به سوی هدفی که برای ان خلق شده راه می

 فرمايد: همانطور که خداوند می

 1هَدَى ثُمَّ هُخَلْقَ شَْیءٍ کُلَّ قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى 
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موسی( گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی را )»

وجود بخشیده است و سپس )در راستای آن چیزی که برای آن 

 «ست.اآفريده شده است( رهنمودش کرده 

 

فرمايند همه اين موارد بر مبنای ثوابت و قوانین است اگر می

 پرسیم خالق اين قوانین چه کسی است؟می

 

 استدالل بر وجود خدا از طلوع خورشید از مشرق شبهه:
ه کی زير بحث ابراهیم با پادشاه زمانش )محتمال نمرود( در آيه 

 کرد، آورده شده است: ادعای خدايی می

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِی حاج إِبرَاهِیم فِی رِبِه أَنْ آتَاه اللّه اْلملْك إِذْ قَاَل 

ويِمیت قَاَل أَنَا أُحیِی وأُمِیت قَاَل إِبرَاهِیم إِبرَاهِیم ربی الَّذِی يحیِی 

فَإَِنّ اللّه يأْتِی بِالشَّمسِ مَِن الْمشْرِقِ َفأْتِ ِبها مَِن الْمغْرِِب فَبِهت الَِّذی 

 1کَفَرَ واللّه اَل يهدِی الْقَوم الظَّالِمِینَ

آيا از آن کس که چون خدا به او پادشاهى داده بود در باره »

آن گاه که  ؟د با ابراهیم محاجه کرد، خبر نیافتىپروردگارخو

کند و ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسى است که زنده می
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میرانم. ابراهیم گفت: کنم و میمیراند. گفت: من )هم( زنده میمی

خدا خورشید را از شرق برمی آورد، تو آن را از غرب برآور. پس آن 

و خداوند قوم ستمکار را  کس که کفر ورزيده بود مبهوت ماند.

 «کندهدايت نمی

 بحث ابراهیم از سه جهت ضعیف است. 

 

کند و گويد خدای من کسی است که زنده میاوال: اينکه می 

میراند. پیدايش حیات و مرگ و ديگر حوادث طبیعی دلیلی بر می

 کنیم و علل مادیاثبات خدا نیستند. ما اين حوادث را مشاهده می

ين ايم منتهی هیچ ارتباطی بین ا)امروزه( متوجه شدهآنان را نیز 

 ايم. بینیم و نه يافتهعلل مادی و علتی غیرمادی نه می

 

کنم و ثانیا: توقف ابراهیم در برابر نمرود که گفت منهم زنده می

 میرانم اشتباه بوده است. زيرا منظور نمرود آزادکردن زندانیمی

 که منظور ابراهیم تولد و مرگ طبیعی وکشتن زندانی بود در حالی

 گفت که زندگی دادن و حیاتبوده است. بنابراين ابراهیم بايد می

 گويی. بخشیدن آن نیست که تو می
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سوم: استدالل بعدی ابراهیم )که خدا خورشید را از مشرق در 

آورد و تواز مغرب در آور( هم غیر معتبر است، منتهی نمرود می

نشد و فروماند. چون طلوع مکرر خورشید از اين ضعف را متوجه 

گفت مشرق دلیلی بر وجود خدا نیست. نمرود بايد به ابراهیم می

گويی که خدای توست که خورشید را از مشرق که اگر راست می

ر کند از خدايت بخواه که خورشید را از مغرب برآورد و اگخارج می

ر و دلیلی قاطع ب کرد آنوقت معجزه ای درستابراهیم اينکار را می

 وجود خدا بود که اتفاق نیفتاد. 

 

 پاسخ: 

السالم اين بوده است که  همهای انبیاء علیيکی از خصوصیت

های کوتاه کردند، تنها پاسخای بشکل ديالوگ نمیمباحث و مناظره

 !کردند و در پاسخ پرسیدن همچنانو علمی ارائه می

 

گر حوادث اگر بر که پیدايش حیات و مرگ و ديدر خصوص اين

وجود خالق هیچ ربطی نداشته باشد پس چگونه به اين نظام دقیق 

میلیارد سال هیچ الکترونی از مسیر حرکت اش منحرف  15که طی 

نشده است، چگونه که مرگ يك پديده حتمی بوده و هیچ احدی 
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از آن مبرا نبوده و همه چشنده مرگ است، خب اگر هیچ ارتباطی 

ها چگونه وه بیرونی وجود ندارد، پس مادهمیان علت مادی و ق

آب است و در صد درجه حرارت به  H2O حرکت کردند، طور مثال

درجه بجوش آيد، و  80آيد، چرا گهی نشده است که در جوش می

ها سؤال ديگری است که ارتباط اين آب جور شود، و ده H3O يا هم

 دهد. عوامل مادی را به غیر مادی ربط می

توانايی درك اش را ندارد بدين معنی هم نیست که  اينکه فردی

ربطی ندارد و چیزی وجود ندارد، هرگز نديدن به معنی نبودن 

 !نیست

اگر قضیه مرگ و زندگی پديده طبیعی و بدون دخالت قدرت 

 مافوق است، پس بايد تا عمل جديد و تکنولوژی مدرن قادر به اين

ی ها زنده بودن را خیلنشد تا از مردن جلوگیری کند، زيرا انسامی

کردند، و يا هم اين را دوست دارند، و يا راز مرگ را کشف می

ای باعث تحرك و زنده بودن انسان کردند که چه قوهکشف می

 گردد؛ آيا منتقد اين موضوع را گهی انديشیده است، مسلماً کهمی

ها برايش اين موضوع هرگز در ذهن اش خطور نکرده و پاسخی

 را اين داللت بر دخالت قدرتی مافوق در قضیه دارد. ندارد، زي
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ه اصالً اين ادعا منطقی نیست که بايد ديالوگ کنیم زيرا وقتیک

شخصی نخواهد قبول کند بايد از شیوه ديگری کار گرفت، هدف 

رسیدن به نتیجه است نه ديالوگ، اين طرز سؤال هم درست نیست 

ست، موضوع از تولد گفت: منظور از تولد و مرگ طبیعی اکه می

ی بدون تولد زنده گردانیدن دوباره اموات است، اگر به روند زندگ

نباتات متوجه شويم قضیه روشن است که درخت خشکیده 

 شود. زمستان در بهار دوباره سبز می

 

نمرود حتی از منتقد دانا تر بوده است، زيرا هنگامیکه برای 

بده؛ آنگاه متوجه  نمرود گفته شد، تو آفتاب را از مغرب طلوع

موضوع شد که آفتاب به اين همه بزرگی چگونه خلق شده است، 

بخشد. همه روزه بدون هیچ نوع بی نظمی در حرکت بوده و نور می

اين نهايت درماندگی کسی را بیان میکند که ادعای خالق بودن را 

داشت، مکرر طلوع خورشید از مشرق و غروب همه روزه آن به 

در آن هیچ دخالتی ندارد و چگونگی امر تصادفی مغرب که انسان 

باشد، در صورتیکه من در ظرفی مقدار خاکی را گذاشتم و روزها 

منتظر ماندم تا اين ماده تکاملی کند و تغییری در آن وارد شود، 

هیچ اتفاقی نیافتاد، مگر اينکه من خودم آنرا گرفتم و با آب 
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هم میتوانید  مخلوط کرده ازش چیزی ساختم، همین طور شما

 چنین کنید. 

 

اينکه در مقابل پرسش عاجز ماندی و پاسخی نداشتی حتمی 

های بپرسی که بتوانی از موضوع فرار کنی، مگر خواهی چیزیمی

ای داد قضیه پیچیدهاينکه چیزی میخواستند و خدا بر ايشان می

نیست، زيرا قوم موسی را خداوند چیزهای که خواستند برای شان 

مثل غذا در کوه طور، و اينکه اگر نمرود چنین پرسشی را داد می

گرفت، ولی متوجه عمق هم میکرد ال ترديد که پاسخی خواهد می

 !قضیه شده و مبهوت گشت

 

خوب اينکه معجزه زنده گردانیدن دلیل برای معاد است سخن 

اند چندان هم واضح و آشکارا است، و برای کسانیکه ايمان آورده

لی اگر موضوع عقلی بودن موضوع را بررسی کنیم، دشوار نیست، و

موضوع تصادفی بودن قضايا را هیچ کسی نتوانسته است صد در 

صد ثابت کند، حتی منتقد باورمند تصادفی بودن است اين قضايا 

نیست، میگويد که کسی در عقب اين موضوع بوده است و آنرا 

ر سوال ترتیب داده، پس اگر عقالنی قضاوت هم کنیم منتقد زي
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رفته هیچ موردی را جهت تصادف بودن از تاريخ و باستان شناسی 

تواند، زيرا همه موارد تحقیق اش در حد بطور قطعی ثابت کرده نمی

 !تخمین است نه صد در صدی.

  

 شبهه: تأیید معاد از زنده شدن فردی پس از صد سال 
 

يحیِی عرُوشِها قَالَ أَنَّىخَاوِيةٌ علَى هِیکَالَّذِی مرَّ علَى قَرْيةٍ وأَو

بعثَه ِمئَةَ عامٍ ثُمبعد موتِها فَأَماتَه اللّههذِهِ اللّه

مِئَةَ عامٍ َفانظُرْ إِلَى يومٍ قَالَ بل لَّبِْثت بعضأَويومقَاَللَبِثْتلَبِثْتقَالَکَم

لنَّاسِ آيةً لِّلِنَجعلَكوانظُرْ إِلَى حِمارِكيتَسنَّه وشَرَابِك لَمطَعامِك و

نَکْسوها لَحما َفلَما َتبیَن لَه قَاَل نُنشُِزها ثُمانظُرْ إِلَى العِظَامِ کَیفو

 1ٍء قَِديرٌأَنَّ اللّه علَى ُکلِّ شَیأَعلَم

يا چون آن کس که به شهرى که بامهايش يکسر فرو ريخته » 

بود، عبور کرد؛ )و با خود( مى گفت: )چگونه خداوند، )اهل( اين 

کند؟(. پس خداوند، او را )به )ويرانکده( را پس ازمرگشان زنده می

مدت( صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت، )و به او( گفت: 

وز يا پارهاى از روز را درنگ )چقدر درنگ کردى؟( گفت: )يك ر
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کردم.(ل گفت: )نه( بلکه صد سال درنگ کردى، به خوراك و 

نوشیدنى خود بنگر )که طعم و رنگ آن( تغییر نکرده است، و به 

درازگوش خود نگاه کن )که چگونه متالشى شده است. اين ماجرا 

براى آن است که هم به تو پاسخ گويیم( و هم تو را )در مورد معاد( 

 شانهاى براى مردم قرار دهیم. و به )اين( استخوانها بنگر، چگونهن

دهیم؛ سپس گوشت بر آن را برداشته به هم پیوند میها آن

پوشانیم.( پس هنگامى که )چگونگى زنده ساختن مرده( براى می

دانم که خداوند بر هر چیزى او آشکار شد، گفت: )اکنون( می

 «تواناست(.

 

واقعا اتفاق افتاده باشد دلیلی بر معاد  مسلما اگر اين حادثه

که اين اتفاق برايش افتاده است و نه  است البته برای همان کسی

که خودش شاهد  برای هیچ کس ديگر. معجزه فقط برای کسی

معجزه است بطور قاطع مؤثر است و برای ديگران اگر صد در صد 

 به صحت داستان اعتماد داشته باشند هم اطمینان بخش است.

شود البته با تیزبینی عقالنی هیچگاه چنین اعتمادی حاصل نمی

سازند و تا چون افراد مذهبی بکرات با خیاالت خود معجزه می
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کنون هیچ معجزه ای مورد تأيید بررسی دقیق علمی قرار نگرفته 

 است. 

ابع مهمتر اينکه از داستان فوق هیچ اثری نه در زمین و نه در من

تواند اسی وجود ندارد. اين داستان میتاريخی يا باستان شن

براحتی ساخته ذهن محمد باشد يا کس ديگری که محمد از او 

 محتمال گرفته باشد. بنابر اين دلیلی برای ما نیست. 

 

 پاسخ: 

بیشتر در مورد اين حادثه حرف خواهیم ولی اينجا  17در فصل 

 تنها به چند گذاره اشاره خواهیم کرد. اول اينکه اثبات معاد نه

اند نیز برای خود آن شخص، بلکه برای کسانیکه قوم او بوده

اند مسجل شده و کسانیکه اين داستان را به سند صحبح شنیده

ی زيادی را شامل گشته. نیز مسجل گشته است. پس تا اينجا عده

ن حادثه برای کسانیکه حقانیت قرآن برايشان اثبات يهمچنین ا

آيد اين همه عاً میگويم که حیفم میگشته ات نیز ثابت میشود. واق

 زمان برای رد کردن از خوزعبالت صرف میشود. 

حرف ديگری که زده اينست هیچ يك از معجزات انبیاء با علم 

تأيید نشده. چرت بودن اين حرف درحد ينست که تابحال هیچ 
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ای با آچار فرانسه باز نشده. واقعاً اين حرف پیچ چهارشاخه

م که داروی هفت درمانه نیست هرچی که مضحك نیست؟ آخر عل

در دنیا بود بخواهیم از فیلتر علم عبور دهیم!! از کی اين علم شده 

کاره. آخر تا کی جاهلیت؟ تاکی حماقت؟ تاکی سفاهت؟ تا کی همه

 ای کاش تعقل میکردند.  کم کردن روی چهارپايان در نفهمی!!!

 

 .گویید آرزوی مرگ کنید شبهه: اگر راست می
 

اند که فقط يهوديان و در قرآن گفته شده که اهل کتاب گفته

 روند: مسیحیان به بهشت می

 گويد: قرآن برای نقض حرف آنان می

قُلْ إِن کَانَت لَکُم الداراآلَخَِرةُ عِند اللّهِ خَالِصةً من دونِ النَّاسِ 

بِما قَدمت فَتَمنَّواْ الْموت إِن کُنتُم صاِدقِینَ ** ولَن يتَمنَّوه أَبدا 

 1أَيدِيهِم واللّه علِیم بِالظَّالِمینَ 

بگو اگر در نزد خدا سراى بازپسین يکسر به شما اختصاص »

گويید آرزوى مرگ کنید ** دارد نه ديگر مردم پس اگر راست می
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اند هرگز آن را آرزو ولى به سبب کارهايى که از پیش کرده

 «نخواهند کرد و خدا به ]حال[ستمگران داناست.

  

 اين استدالل از سه جهت اشکال داد.  

اوال: اگر يك عقیده درست هم باشد غیر معقول است که  

صاحبان آن عقیده تقاضای مرگ کنند. زندگی دلپذير است و طلب 

مرگ کاری غیرعاقالنه است. بنابراين، اينکه اهل کتاب طلب مرگ 

مرگ نکردند دلیلی بر بطالن باورهايشان نیست. دوم: کدامیك از 

تواند صحت ادعای محمد را اثبات کند؟ فرض يا زنده ماندن می

مردند محمد کردند. اگر میکنید اهل کتاب واقعا تقاضای مرگ می

و اگر هم زنده  "چون بر خطا بودند خدا آنانرا کشت "گفتمی

چون بر خطا بودند خدا دعايشان را "گفتماندند محمد میمی

الل قرآن يك مغالطه و فريب پس اين روش استد "مستجاب نکرد

توانستند اين استدالل است نه استدالل. سوم اينکه اهل کتاب می

تو ای محمد اگر مدعی  "را به خود محمد برگردانند و بگويند 

روی از خدا طلب مرگ کن تا با هستی که پیغمبری و به بهشت می

 مردنت معجزه ای اتفاق افتد و ما را از نبوتت مطمئن کند. 
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 پاسخ: 

 ترين برداشتیبچگانهترين، بیخودترين و ترين، احمقانهمضحك

 شد صورت داد. چقدر نفهم است آن انسانی کهکه از اين  آيات می

اينگونه استدالل کرده و چقدر احمق است آنکه با اين استدالل 

گمراهی را به هدايت ترجیح میدهد. يعنی جوری اين  آيات را در 

يد حسرت خورد به حال آنکه با خواندن اين هم کرده که فقط با

 کتاب گمراهی را میپذيرد. 

یم، باالترينیم، اگر در قیامت وارد ترينما خاص ديهود میگفتن

(. خب 80آتش هم شويم فقط چند روزی در آن خواهیم ماند )بقره 

-من پیامبرم و مدعی هستم از جانب اهلل متعال وحی دريافت می

به من وحی کرده که کالم يهود دروغ  کنم؛ مدعی هستم خداوند

گويی که پیامبری. خب گويند نه تو دروغ میهم میها آن است.

-کنیم و يك شاهد الزم است. يا من راست میاينجا هردو ادعا می

ها. اگر من راست بگويم پس بايد به خدايی متصل باشم گويم يا آن

به سادگی  که از آينده مطلع است. اگر دروغ هم بگويم که ديگر

شود، چون من از آينده که مطلع نیستم، پس اگر با مشخص می

توان آن را رد کرد. هر قاطعیت از آينده چیزی بگويم به ساگی می

انسانی اينگونه است؛ مثال من به فالنی میگويم من از طرف خدا 
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ام و اکنون خدا به من وحی کرد که تو هیچگاه فرستاده شده

. خیلی ساده است. ادعای من "خورممن آب نمی"نمیگويی 

اينست که خدايم که از آينده مطلع است به من وحی کرده که تو 

دقت کنید نگفتم کاری نمیکنی بلکه  ""گويینمی ""هیچگاه 

فقط بیان يك جمله را ادعا میکنم که طرف مقابل نمیتواند انجام 

ی دهد. خب رفتار طرف مقابل دو حالت دارد يا بالفاصله برای نف

من "بگويد  "نمیتواند"يا اينکه  "من آب نمیخورم"کردنم میگويد

. اگر مورد اول را انجام داد، به اين معنیست که "آب نمیخورم

ادعای من کذب محض است؛ اما اگر طی ده سال فرصت هیچگاه 

نتوانست اين ادعا را بکند، انسان به چه چیزی خواهد رسید؟ 

نده را میبیند و میداند، اخبار اينکه من واقعاً از جانب کسیکه آي

ی يهود تا غیب را دريافت میکنم. و آن ذات میداند که فرقه

زمانیکه بر مسیر يهوديت باشند هیچگاه ادعا نخواهد کرد خدايا ما 

را بمیران. با اينکه ادعا هم میکنند که بر حق هستند اما نمیتوانند 

ا زير سوال هم اسالم و وحی نبی ر خدايا مرا بکشبه سادگی يك 

آورند و بدتر از اينها احمقی از احمقهای ببرند. اينان اسالم نمی

است که در کمال خريت )البته توهین به خر نشود چرا که  21قرن 

خر هرآنچه انجام میدهد، چیزيست که دستور الهیست؛ اما اين 
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( میگويد اين  آيات نشان میدهد چهارپايانگمراه تر از  دکتررررر

 ارد و قرآن الهی نیست. استدالل ند

  

 شبهه: نتیجه گیری: 
 

های قرآن برای اثبات خدای واحد و نبوت هیچیك از استدالل

محمد و وجود قیامت، برهان معقول معتبر منطقی نیستند. اينها 

تنها مجادالتی هستند. که شايد بدرد افراد کم هوش بخورد ولی 

ود خورد. اگرقرآن از خدا بود آيا خدا عاجز ببدرد انسان عاقل نمی

وانست نه تنها تاز آوردن حتی يك استدالل معتبر. قطعاخدا می

يك دلیل بلکه دالئل متعدد معتبری بر وجود خودش، وحدانیتش، 

معاد و نبوت بیاورد. پس نبودن حتی يك دلیل درست در اثبات 

ی محمد است نه خدا. اين موارد نشانگر اينست که قرآن ساخته

ی زمانش به مجادالت بی ارزش محمد مطابق فرهنگ عقب افتاده

 پردازد و بس. می

 

 سخ: پا
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دروغ عملیست که بشريت از ديرباز برای اثبات خودش به کار 

بسته است. نوع از دروغ که با حمله به طرف مقابل صورت میگیرد 

مقدار در های پست و بیرا افك و افترا )بهتان( مینامند. انسان

 اند.طول تاريخ همواره اينچنین موضعی در قبال پیام انبیاء داشته

در  ای رد پیام انبیاء نداشتند، درنتیجه چاره راکه دلیلی برها آن

بهتان و افتراء به پیامبران میديدند که مشهورترين نیز محمد 

مصطفی علیه افضل الصلوات باشد. گاهی او را ساحر مینامیدند و 

گاهی شاعر، گاهی مجنون و گاه آموزش يافته، گاه دروغگو میشد 

رار خ تکهلل اينها باز در تاريی اساطیر األولین. سبحان او گاه آورنده

 میشوند! چرا؟ به همان دلیلی که اهلل متعال میفرمايد: 

 قَدْ ُقلُوبُُهمْ تَشَابَهَتْ  قَوِْلهِمْ مِّثْلَ  قَْبلِِهم مِن الَّذِينَ  قَالَ لِكَکَذَ

 1يُوقِنُونَ لِقَوْمٍ الْآيَاتِ بَیَّنَّا

گفتند، می کسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه سخن»

ها را هايشان به يکديگر همانند است. همانا ما  آيات و نشانهدل

 «ايم.برای گروهی که يقین دارند، آشکار و روشن ساخته

سبحان اهلل.  آيات واضح هستند؛ کی آسمانها و زمین را خلق 

کرد؟ دلیلتان را بیاوريد؟ تصادف؟ کوانتوم. آخر گاهی افراد جوری 
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زنند انگار کوانتوم مادر طبیعت است و خالق از کوانتوم حرف می

است. چه چیز اولین سلول را ساخت؟ چگونه آن سلول نمو يافت؟ 

استدالل قرآنی ضعیف است، باشد شما قوی، بفرمايید داليلتان را 

ارائه کنید. تا چه حد انکار؟ تا چه حد گمراهی؟ اگر قرآن کالم اهلل 

ا دانا، بیار آنچه که قويتر نیست باشد، شما دانشمند، شما عالم، شم

و محکمتر از قرآن داری رو. خب نتوانستند بیاورند، نمیتوانید 

 1400بیاوريد و نخواهند توانست که بیاورند. مگر میشود دروغی 

هايی نه عرب زبان بلکه غیرعرب زبان را جذب کند؟ سال انسان

سبحان اهلل! شخص در عمرش يك کلمه عربی نشنیده با شنیدن 

کالم خدا به اسالم میگرود. چرا؟ تا کی میخواهید در کفر و عصیان 

بمانید؟ به واهلل آتش جهنم از درونتان شعله مگیرد چرا که 

اه باز است؛ مبادی همچون زاست. برگرديد که راعمالتان آتش

فرعون در زمانی که حق مسجل شده به اشتباه کردم پی ببريد. 

 ای ندارد. اآلن خود را بشکنید که آن زمان ديگر فايده
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روش  شایعترینو  مهمترین جهنماز  ستر -3شبهه: 

  .نیماا به تعود ایبر آنقر

 سترن، يماا به دممر ننداخوافر ایبر آنقر صلیو ا غالب روش

از  ستر ينجا. در اینیود رکشتااز  سترو  جهنماز  ستر، ستا

 مثل، مکی یها رهسو مخصوصا آنقر. کنیم می سیربررا  جهنم

 دممر دنکروادار  ایبر جهنماز  تهديدو  ستراز  مملوام،  سی ءجز

در . ستا قیامت ردمودر  آنقر تياآاز  %52د  وحد. ستا نيماا به

 می رتبند. اردند دجوو يهآ قیامتی ازهندا به موضوعی هیچ ردمو

 به یتهديد آندر  که دکر همشاهدرا  آنقرای از  صفحه انتو

 زنیا پیشرا  ستر حتابصر آنقر. باشد شتهاند دجوو ویخرا ابعذ

 : مثال. نددا می نيماا

اللَُّه لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ 

 1بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَاِد فَاتَّقُونِ

 يرو از ز ستا تشاز آ چترهايى نسرشا ىباالاز  نهاآ ای»بر

 اخد که ستا ]ىکیفر[ ينا ]ستا تشینآ[ هايى طبق ]نیز[ نپايشا

 «.بترسید مناز  من نبندگااى  ترساند میآن  بهرا  بندگانش
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 ویخرا یبهااعذ کرذ با اخد که هشد کرذ حتابصر يهآ يندر ا 

 گفته يگرد رتبعبا يا بترسنداز او  دممر تا, ترساند میرا  دممر

 : يری زيهدر آ همچنین. بپذيرند ستررا از روی  محمد یها

 1فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَْن يَخَافُ وَعِیدِ

 «.ده پند ترسدمى تهديدرا از  که هر آنقر به »پس

 ابعذ به تهديدرا  آنقر شپذيری مینهز,  حتابصر نیز يهآ ينا 

 تعقل. و  لستدالا نه نددامی

 

 : پاسخ

مورد ترس  در ؛داندرا ترس می مانيافکن روش دعوت به اشبهه

 : الزم است توضیح مختصری بیان شودجهنم  ايو  امتیاز ق

 فياز هم با تعار یو جدا زيترس بصورت متما یزبان عرب در

 : میکنیم یرا بررس فيچهار تعر نجايما ا که وجود دارد یمختلف

و  دیوسپيخردانه است، مثال ترس از د یترس ب كيجُبُن: که  1

که  دیها بترسو مثل بچه دیشب بخواب نکهيترس از ا اياژدها، 

از آن  دنیکه ترس یزیاز چ دنیترس ا، يخوردیسوسك شما را م
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به  دي( )بنگریجرجان فاتي)نفائس الفنون( )تعر ستین ستهيشا

 . در لغت نامه دهخدا( "جبن"ترجمه 

و رجا  دیترس عاقالنه است و نقطه مقابل ام كي. خوف: که 2

ترس از تصادف و  مثال ؛(نیبه فرهنگ دهخدا و فرهنگ مع دي)بنگر

 بلند بر یاز ارتفاع دنيترس از پر ايقبول نشدن در امتحان و  اي

 نياکه ... اي، ترس از دست زدن به آتش هاها و کلوخسنگ یرو

 . عاقالنه هست ترس کامالً كيترس 

که تمام تالش خود  نيترس عاشقانه است، ا كي: که تیَ. خَش3

نشود.  یفرد مورد نظر از او ناراض ايکرد تا محبوب  یرا خواه

 . (یجرجان فاتيبه تعر دي)بنگر

 

 انیدر کتاب مفردات در خصوص تقوا ب یتقوا: راغب اصفهان 4

 : کندیم

 یزیسپر کردن( چ ايحفظ کردن ) یبه معن «وقآيه»از ماده  تقوا

 زهیسپر در برابر ن لهیدر برابر آفات است )مثل حفاظت خود به وس

 دشمن(  ریو شمش

است که انسان از آن  یزیحفظ کردن خود از چ یبه معنا تقوا

 یعنيتقوا  گريد یبزند و به عبارت بیترسد که به او آسمی
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 شود بشیکه سبب آس یزیخود از هرچ و محافظت یدار شتنيخو

 یخارها یریدر مس مثالً. ترس فوق العاده عاقالنه هست نياکه 

 بیکه آس رودیم یریعاقالنه از مس شخص، شده ختهير یاديز

چون ترس از  کندیپر خار اجتناب م ریو از رفتن در مس ندینب

 . دارد بیآس

 

که ترس  دهدیترس را جلوه م نيا یطور سیبا تلب افکنشبهه

 ی جبن قرار داده است که کامالرا، در مرحله امتیما از جهنم و ق

ا و اهلل به م مینینب بیکه آس مياز جهنم خوف دار مااست!  نادرست

 که ممکن است به يیرا از خارها شتنيتا خو دهدیبا تقوا آموزش م

سم مهلك  جهینت داندیکه م یکس مانند؛ میبزند حفظ کن بیما آس

 . خوردیو نم کندیم شهیخوردن مرگ است پس تقوا پ

کردن  یهای خطرناك رانندگچیبا سرعت وحشتناك در پ جهینت

؛ پس شخص است کلتیموتورس اي لیاتومب یواژگون ايتصادف و 

 تر میرود. تقوا میسازد و آهسته

انسان عاقل را از انجام آن عمل باز ، یعمل كي جهیاز نت خوف

از ارتفاع بلند  دنيپر جهیفرزندش را از نت یپدر یوقت و داردیم
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راه به  نيبه او برنامه داده تا با انتخاب بهتر تیواقع در، کندیاگاه م

 . اوج محبت پدر نسبت به فرزند هست نيبرسد و ا یرشد و تعال

ن آو دوستان خدا  ایی ترس از خداوند که اولمرحله نيباالتر اما

ها آن ؛باشدترس عاشقانه می كياست که  تیرا دارند خش

 . شود یناراض شانيمهربان از ا یترسند که خدامی

 یبندياست که انسان را به پا یعامل نيبه روز جزا مهمتر مانيا

و گناهان وا  یاخالق ليو اجتناب از رذا ریخ یبه تقوا و کارها

 چیه داندیداشته باشد م مانيکس که به روز جزا ا هر. داردیم

 افتيدر شتریکند مزدش را ب یماند اگر خوبنمی جهیبدون نت یعمل

هر  پسد، شویاو مجازات م یکند به اندازه بد یو اگر بد کندیم

 یاخالق ليدارد از کار بد و رذا مانيکه به روز جزا ا یخردمند

جهان  نيدر ا كیانجام اعمال ن یو تالش او برا کندیم یدور

 . هست

است  یستيکردار ناشا امتیز قهای ترس ااز علت گريد یکي 

 ایدن نيدرا یپس اگر شخص، داشته است ایدن نيانسان در ا هک

 : ستین او یبرا یترس چیانجام دهد ه ستهيکردار شا

 1جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ َخیْرٌ ِمْنهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ  مَنْ
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از آن خواهد ( بهتر یآورد، پس )پاداش یکیکس که ن هر»

 «داشت، و آنان از وحشت آن روز در امان هستند.

 ... یهای اخرودر خصوص عذاب اما

در قرآن( بصورت جامع و کامل در خصوص  امتی)ق 11فصل  در

در  یقسمت فقط مختصر نيا در؛ شودیبحث م یهای اخروعذاب

 . میدهمی حیتوض یهای اخروخصوص عذاب

. اعمال انسان هستند ینیو ع یقیحق جهینت یهای اخروعذاب

 : ديتا متوجه بشو زنمیمثال م كي

 کلتیدر حال تك چرخ زدن با موتور س اديبا سرعت ز یشخص

و  شودیواژگون م یاطیاحت یهست که موتور در اثر ب چیسر پ

 رونیمثال چشمش از حدقه ب شودیمصدوم م یشخص به نحو

 تیمصدوم نيا شودیاز مفصل به طور کامل قطع م شيپا اي ديآمی

 چیه ومکافات عمل خود اوست  ايمجازات عمل شخص هست 

ها را انسان یکس امتیق در. ستین لیعذاب دخ نيدر ا یشخص

. شوندیها بر انسان مسلط ماعمال انسان بلکه، دهدیعذاب نم

 : نديفرمایم هیاهلل صلوات اهلل عل رسول

ها بر اعمال انسان تينها در»(  القائل اعمالکم عمالکم من)

 «.شوندیانسان مسلط م
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 : ديفرمایآل عمران م 30اهلل سبحان در آيه  اي

يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَِمَلتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمَِلتْ مِنْ 

نَْفسَهُ وَاللَّهُ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیَْنهَا وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا وَيُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ 

 1رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

ز اانجام داده، و آنچه  یکیو ن ریکه هر کس آنچه را از خ یروز»

ای کاش کند،. و آرزو میابديمرتکب شده، حاضر شده می یبد

ای دور بود، و خداوند شما را بد( فاصله یاو و آن )کارها انیم

حال( خدا به بندگان  نیدارد، و )در ع( خودش بر حذر میفریاز)ک

 «مهربان است.

 

 ینیاعمال خودش رو بصورت ع جهینت یهرکس هک یروز

های عذاب پسی. باشه چه بد یعمل خوب نيچه ا کندیمشاهده م

اگر اهلل سبحان  حال. اعمال انسان هستند یقیحق جهینت یاخرو

ه بدر واقع  کندیاعمال و کردارش آگاه م یقیحق جهیانسان را از نت

و  راه را انتخاب کند و از هر خطا نياو برنامه داده است تا بهتر

 . به دور باشد یاشتباه
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را  یهای اخروترس و مفهوم عذاب يیابتدا فيکه تعار حال

ها آن افکن به استنادکه شبهه يیبه سراغ دو آيه ا ميمتوجه شد

 . ميرویروش دعوت اسالم ترس هست م ديگویم

 

 : ديفرمایم 16زمر آيه  سورهدر ان سبح اهلل

لِكَ ُيخَوِّفُ ۖ  لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَ

 1اللَّهُ بِهِ ِعبَادَهُ يَا ِعبَادِ فَاتَّقُونِ

 رياز آتش، و در ز يیبانهاي)سر( شان سا یاز باالها آن یبرا»

ا ( است که خداوند بیزی)چ نياست، ا يیبانهاي( سازی( شان )نی)پا

 «دیای بندگان من! از من بترسترساند،آن بندگانش را می

 

ترس استفاده  یاز دو واژه خوف و تقوا برا مینیبیم نجايا در

 نيا جادياز ا زیتقوا پره و هست جهیخوف ترس از نت کهشده 

ی مهربان برا یدرس فوق العاده از جانب خالق ك. يهست جهینت

اعمال  یقیحق جهیکه نت دیای بندگانم، بترس که، بندگانش

-یهستند که شما را از هر سو احاطه م يیهاشما آتش ستيناشا
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 زیپره جهینت نيو از بدست آمدن ا دیکن شهیپس تقوا پ کنند

 . دیکن

 سوره مبارکه )ق( 45اما در مورد آيه  و

 است. آيه را به صورت ناقص اورده  نيا سیجهت تلب افکنشبهه

 : ديفرمایسبحان م اهلل

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَْنتَ عََلیْهِمْ بِجَبَّاٍر فََذکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ 

 1يَخَافُ وَعِیدِ

 ( برامبریپ ی, وتو )اميداناتر نديگوبه آنچه )مشرکان( می ما»

( پس یآوردن اجبار کن مانيرا به اها آن )که یستیزورگونها آن

 ( قرآن پند )واندرز(ةلیترسد, به )وسرا که از هشدار من می یکس

 «بده.

 

آيه را به  نيدو کلمه هستند که مفهوم ا مینیبیهم م نجايا

بد  جهیترس از نت خوف ؛دیو وع خوف: کنندیمبدل م بايز یدرس

بد هست اهلل سبحان از بوجود آمدن  جهیهمان نت دیهست و وع

 . دهدیبد هشدار م جهینت نيا
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در حال حرکت هست  یریدر مس اديکه با سرعت ز یکس مانند

 خود سرعت دره، از به سقوط خطرفورا با تابلو قرمز رنگ هشدار 

به  و ترسدیهشدار م نيشخص عاقل از ا شودیم مواجه دیبکاه

 یاز رو یشخص اما؛ کندیو به سالمت عبور م دهدیهشدار گوش م

و به  کندیم شترینسبت به هشدار سرعتش را ب یدشمن ايجهل 

 . شودیافتد و نابود مدره هالکت می

 میفهمیرا از کالم پروردگار م یزندگ یبايکه درس ز نجاستيا

  میباش رياگر پند پذ ميریتا پند بگ

سرعت  چیهشدار سر پ دنيعقل پس از د یب یمانند انسان اي

 . ميشویو به هالکت پرتاب م میکنیم شتریخودمان را ب

 بازهم جاهالنه و دیرا فهم قتیحق نکهيافکن بعد از اشبهه اآي

 نگرد؟یمعاندانه به هشدارها م

 شبهه: نفی آزادی عقیده با وجود ترس

 ویخرا یبهااعذ يگرد فطر از": ديگویدر ادامه م افکنشبهه

را  ستر که ندا هشد توصیف نهوداجاو  كحشتناو و رگبز ننچناآ

 را نقدو  لستدالو ا فکرراه  و کند می مستولی میآد عقلو  نجا بر

 "دبند می
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 :پاسخ

 جهینتها آن که داده شد حیتوض یهای اخرودر خصوص عذاب

بر  یاز ساختمان دنيپر یعن؛ ياعمال انسان هستند ینیو ع یقیحق

 نيهشدار دهد که از ا یاگر کس نایق. يهاها و کلوخسنگ یرو

 . نپر دلسوز است نيیساختمان به پا

 عقب ویبد روش نهما تنبیهو  شکنجهو  نترساند": شبهه

ی اداره ياو  نکادکو تربیتراه  مهمترين که ستا بشری دهفتاا

، نگیزا تحیر دنکر تهديد ينو ا نستدا می تهديدرا  جامعه

  خصلت

 ينکها ایبر. ستا هشدداده  نسبت اخد به که ستا محمد ویبد

از  رغفارا  ينآن د مطالب بايد ابتدا دشو معتقد ينید به کسی

  ردمو، طمعو  سترو  تنفرو  محبتاز  عما، عاطفی حالت هرگونه

و  ستدر کامالرا  نهاآ گرو ا هدد ارقر عقلیو  علمی سیربر

از  يك هر خالتد ماا. کند لقبورا  ينآن د يافت همعجز با اههمر

. دبر می بینرا از بیطرفانه سیربر نمکااس، تر مخصوصاو  طفاعو

و  جرز به بلکه نديشدا نمی مطلب صحت به دفر ستر دجوو با نچو

 حالش شامل دننکر لقبو رتصودر  که نديشدا می هائی شکنجه

 ردمو دامبا تا کند می لقبو انرآ ریناچااز روی  ينابنابر. دشو می
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 نشناسیدر رواآن، قرروش  برعکس. دشو قعوا شکنجهآزار و 

 ستر عامل، تفکرو  تربیتزش، موآ مهنگادر  که ستا هشد حمطر

 يا مطلبی گرارود.  می افنحرا به هنذ گرنهو  دکر فحذ بايدرا 

 ستر به زینیادارد  شمندو ارز لمعقو نسخناو  ستا ستدر ينید

 که دمیشو دهستفاا تهائیرقد توسط ستر معموال. اردند تهديدو 

 رختیارا در ا دممر که هنداخو میو  ندارند منطقیو  بحسا فحر

 "بگیرند.  خويش

 

  :پاسخ

 نيکه ا یها اخرواز متوجه شدن مفهوم ترس و مجازات بعد

 نيانجام دادن ا جهیترس از نت و اعمال هستند جهیها نتمجازات

اعمال  نياز سرانجام ا دنیهشدار به ترس و اعمال عاقالنه هست

که اگر کودك درس  ستین نيا یهای اخرومجازات؛ حال دلسوزانه

 یها تابلوهانيا بلکه نخواند با چوب به جانش افتاد و او را کتك زد

فرزندم اگر  که کنندیعمل آگاه م یقیحق جهیهستند از نت یهشدار

اش  جهینت یو تصادف بکن یتك چرخ بده چیبا سرعت سر پ

 . وحشتناك است
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هشدار  یهست که تمام تابلوها نيافکن مانند اشبهه سخنان

ها آن یبرداشت چون همه ديها باخطرناك را از جاده چیپ وطر خ

 یهای اخروهشدار و دهندیعمل هشدار م جهیانسان را از ترس نت

وا دارند  ستيانسان را از اعمال ناشا کهشکل هستند  نیهم به هم

 . اعمال محفوظ باشند یقیحق جهیاز نت امتیتا در ق

 با وجود ترس دهیعق یآزاد ینف: شبهه

إِنَّا  ُفرْ اءَ َفلْیَکْنْ شَنْ وَمَفَمَْن شَاءَ فَْلیُؤْمِ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ 

ا يَُغاثُوا بِمَاءٍ سْتَِغیثُويَإِنْ وَ هَا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِِهمْ سُرَاِدقُ

 اتَفَقًمُرْ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ کَالْمُهِْل يَشْوِی الْوُجُوهَ

، پروردگارتان یقرآن( حق است از سو نيا»)!( بگو: امبریپ یا)»

خواهد کافر گردد و هرکس میاورد، یب مانيخواهد اپس هر کس می

ن که سرا پرده اش آنا ميآماده کرده ا یستمکاران آتش یما برا«. 

، یآب کنند، آب یرا از هر طرف احاطه کرده است. و اگر تقاضا

آنان  یکند، برامی انيرا بر ورتهاگداخته که صهمچون فلز 

 «است. یو چه بد آرامگاه، یدنیآورند، چه بد نوشمی

 

 کس هر که گويد میق، فوی يهآ مثلاردی، مودر  ظاهردر  آنقر

 گرا ماا دنپذير هداخو نمی کس هرو  دبپذيررا  يند هداخو می
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. كحشتناو تخصوصیا ينا با کنیم می تشیوارد آ رااو  نپذيرفت

 گرا ماا نپذيرند يا بپذيرندرا  مسالا که ندآزاد دممر ينکها قیقترد

و ( مرتد يا کافرند يا نچو) ستا گمر نحکمشا نیادر د نپذيرفتند

آزادی،  ينا. شتدا هنداخو نهوداجاو  كهولنا بیاعذ هم تخردر آ

 بی هم آنقردر  تدبرو  تحقیقو  نیست بیش شوخی يك يگرد

 اچرو  نچو ونبد بايدرا  نستآقردر  نچهآ نچو. ستا معنی

 روش نهما ينا. يابی تنجا ویخرو ا ینیود ابعذاز  تا یبپذير

 اخد بهو  گرفته ربکا محمد که ستا يخرتا رانقلدو  انمستبد متما

 حکومت که يدآزاد شما گويند می نیز انست. مستبدداده ا نسبت

و  انندز يا گمر با نپذيرفتید گرا ماا نپذيريد يا بپذيريد امر

 ربسیا قباعو باروش را  همین هم محمد. میشويد وبررو شکنجه

 که ينستا رفتار ينا صريحتر ممفهو. ستاگرفته  ربکا حشتناکترو

 بپذيريد.  بايد ماا نپذيريد يا بپذيريدرا  آنقر که يدآزاد شما

  :پاسخ

 قیبصورت دق یهای اخرودر خصوص ترس و هشدار از عقوبت 

افکن شبهه اما، افکن مشخص شدشبهه سیداده شد و تلب حیتوض

 ریغ یکه سزا ديگویم لیو بدون سند و دل گريد یسیبا دروغ و تلب

 د. مرت ايکافر هستند  اي چون مسلمانان مرگ هست
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آورم تا آيه از سوره ممتحنه را می دو در خصوص کفار ابتدا

 . افکن رفع شودخدعه شبهه

  میالرج طانیباهلل من الش اعوذ

لَا يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَِن الَّذِيَن لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوکُمْ 

 1إِنَّ اللََّه يُحِبُّ الْمُقِْسطِینَ مِنْ دِيَارِکُمْ أَْن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسُِطوا إِلَیْهِمْ 

که  یعدالت نسبت به کسان تيو رعا کردنیکیشما را از ن اهلل»

 ردهنک رونیب ارتانياند و شما را از ددهیبا شما نجنگ نيدر )امر( د

 «را دوست دارد. شگانیاهلل عدالت پ گمانیبکند، ینم یاند، نه

إِنَّمَا يَنْهَاکُمُ اللَّهُ َعنِ الَّذِيَن قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّينِ وَأَخْرَجُوُکمْ مِنْ 

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ َفأُولَئِكَ هُمُ  دِيَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخَْراجُِکمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ 

 2الظَّالِمُونَ

 نيکه در )امر( د کندیم ینه یبا کسان یشما را از دوست تنها»

کرده اند، و بر  رونیب ارتانياند و شما را از ددهیبا شما جنگ

( کرده اند، و یبانیرا( کمك )و پشت گرانيشما )د راندنرونیب

 «پس آنان ستمکارانندرد، یبگ ی)رابط( دوستها آن هرکس با
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عدالت با  تيمشخص شد اهلل سبحان به رعا نجايدر ا پس

 یبا کسان اما ؛دهدیدستور م دندینجنگ نیمسلم هیکه عل یکافران

اگر به جنگ  و و مودت منع شده یدوست جنگندیم نیکه با مسلم

که به قصد  یکسان هیآمدن فرمان جنگ و کشتن عل نیبا مسلم

دسته از کافران )کافر  نيکه به ا شودیاند صادر مکشت آمده

  ديفرمایم 190که اهلل سبحان در سوره بقره آيه  نديگو( مییحرب

نَّ اللَّهَ لَا إِ عْتَدُوا تَلَا مْ وَوَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِيَن يُقَاتِلُونَکُ

 يُحِبُّ الْمُْعتَدِينَ 

و از د، یجنگند، جنگ کنکه با شما می یدر راه خدا با کسان و

 دارد. که خداوند تجاوز گران را دوست نمید، یحد تجاوز نکن

 تیحائز اهم یکافر حرب هیجنگ عل دانیکه در وسط م يینکته ا

مروت را  تيهست که نها" دینکن یو ال تعتدوا تعد"هست کلمه 

 د. کشیم ريبه تصو

 

 : در خصوص مرتد اما

 یاسالم ینظام حکومت یهست که از قانون اساس یشخص مرتد

قانون در سرتاسر جهان  نيا ؛آن شورش کند هیکرده و عل یسرکش

 . وجود دارد تینظم و امن جاديا یبرا
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نظام حاکم شورش  هیعل کايدر آمر لیافکن بدون دلشبهه اگر

 نظام هیبرگردد و مرتدشود و مردم را عل یحکومت نیکند و از قوان

ان به زند اي کندیاو را نوازش م کايحکومت آمر ايبشوراند آ کايامر

 مرگ کند؟؟  یهزار بار ارزو یتا روز کندیم تيگوانتانامو هدا

 

 نيا یبه شورش یاسالم یو قانون نظام حکومت عتيشر اما

نظام  هیدهد که تا سه بار دست از کار و شورش علفرصت را می

اگر نه از  یول؛ خارج شود یاسالم تیاز قلمرو حاکم ايبردارد 

بنا به وضع  یقاض، شورش دست بردارد و نه از قلمرو خارج شود

  کندیاعالم مرا  یزمانه حکم مرتد شورش

دوباره  یحکم آزاد نيتر نيیپا و حکم مرگ هست نيباالتر که

 . هست

 . افکن هم پاسخ داده شدخدعه شبهه نيا پس

 سوره مبارکه کهف  29در خصوص آيه  اما

 اعمال و اضافه شدن اعمال یقیحق جهیاز نت بايز یريتصو بازهم

سوره کهف اهلل  31و  30آيه  در. شودیم دهیکش ريبه تصو كین

 : ديفرمایسبحان م
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الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ  إِنَّ

 1عَمَلًا

انجام  ستهيشا یآوردند و کارها مانيکه ا یکسان یدرسته ب»

 «کرد. مینخواه عيکاران را ضا کویدادند، همانا ما پاداش ن

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَْجرِی مِنْ تَحِْتهِمُ الْأَْنهَارُ يُحَلَّوَْن فِیهَا 

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلَْبسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِنْ سُْندُسٍ وَإِسْتَبْرٍَق 

 2نِْعمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَْت مُرْتَفَقًا مُتَّکِییَن فِیهَا عَلَى الْأََرائِكِ 

است،  شانياز آن ا دانيجاو یهستند که بهشتها یکسان هاآن»

است، در  ی)کاخها و درختان( آن جار ريکه( نهرها از ز ی)بهشتها

)فاخر(  يیشوند، و لباسهااز طال آراسته می يیآنجا با دستبندها

که بر  یکنند، در حالدر بر می مینازك و ضخ ريسبز رنگ از حر

 یو خوب کویو چه منزل ن یخوب شزده اند، چه پادا هیتختها تک

 «است.
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 آنقر شبیه هنداخو می که کسانی تهدید: شبهه

  .ندوربیا

 می سترا گرا که کند می(ی)تحد طلبی رزمبا طرفیاز  آنقر 

و  يدوربیا آنقر مثلای  رهسو نیست اخد جانباز  آنقر که گوئید

ی يه. آدبند می ستر با( را وبررو رزمبا) ماوردهراه  يگرد فطراز 

 لبیمطا نیماتو می نیز ما ندا گفته که هشد زلنا کسانی ردمودر  يرز

 . يموربیا آنقر شبیه

عَلَى اللَّهِ کَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِیَ إِلَیَّ وَلَمْ يُوحَ  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى

إِذِ الظَّالِمُونَ  وَلَوْ تَرَى إِلَیْهِ شَیْءٌ وَمَنْ قَالَ َسأُنْزِلُ مِْثلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ 

اْلیَوَْم  فِی غَمََراتِ الْمَوْتِ وَاْلمَلَائِکَةُ َباسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ 

تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوِن بِمَا ُکنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَِّه غَیَْر الَْحقِّ وَُکنْتُمْ عَْن 

 1آيَاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ

به خدا ببندد،  یکه دروغ یستمکار تر است از کس یچه کس و»

نشده  یکه به او وح یدر حال«. شده است یبه من وح»: ديبگو اي

( همانند آنچه خدا نازل کرده زیمن )ن»: ديکه بگو یاست، و کس

 یهنگام ینی( اگر ببیشوو )شگفت زده می« کنم!است، نازل می
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رفته اند، و فرشتگان  و( ستمکاران در سکرات مرگ فرنيکه )ا

را  تانيجانها»:( نديگو)قبض روح( دستها را گشوده )و به آنان می

در برابر آنچه ناحق بر خدا  یاب خفت بار! امروز عذديآور رونیب

 «.«ديد دیخواهد، يديو نسبت به  آيات او تکبّر ورزد، یگفتمی

 هشا با نیدامیتو شما" دشو گفته که ينستا مثل قیقاد ينا

 ."يدزببا بايد حتما ماا هیدد مسابقه

 

 :پاسخ

 .ميآورقرآن را می یابتدا  آيات مربوط به تحد 

 :ديفرمایم 25و  24سبحان در سوره بقره  آيات  اهلل

عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِْن مِثْلِِه  وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَْيبٍ مِمَّا نَزَّلَْنا عَلَى

فَِإنْ َلمْ تَفْعَلُوا **  وَادْعُوا ُشهَدَاَءکُمْ مِْن دُوِن اللَّهِ إِنْ ُکنْتُمْ صَادِقِینَ

أُعِدَّتْ  وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَِّتی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 

 1لِلْکَافِرِينَ

وآله  هیاهلل عل یاگر درباره آنچه بر بنده خود )محمد صل و»

ای همانند آن سورهد، یهست ديشك و ترد م؛دريوسلم( نازل کرده ا
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اگر راست  د؛یفرا خوان -از خدا ریغ-و گواهان خود را  دياوریب

از  -کرد دیو هرگز نتوان - دينکرد نیاگر چن پس** . ديیگومی

کافران  یآن مردم و سنگها است، و برا زمیکه ه دیبترس یآتش

 «آماده شده است.

 نيا تیکه منکر حقان یدو آيه اهلل سبحان به تمام کسان نيا در

 کندیکتاب از جانب خالق انهاست دعوت م نيموضوع هستند که ا

 نيا در ؛و از تمام امکانات خود استفاده کنند اورندیهمانندش را ب

در طول  یانجام شده ول نياز طرف معاند یاديهای زخصوص تالش

 چوقتیکار نبودند و ه نيقادر به ا چوقتیسال هست ه 1400

با  آيات  یاگر به دشمن یول ؛را پاسخ دهند یتحد نيا توانندینم

د عنا نيا جهیحفاظت خود از نت یعنيتقوا "را به ها آن ادامه دهند

 "اعمال خود در جهنم و اتش هست لهیکه همان سوختن بوس

 . کندیدعوت م

 مهربانانه توسط خالق مهربان یهشدار

 

خردانه نبرد حق و باطل را یب يیاافکن با مغلطهادامه شبهه در

که همواره شاه  کندیم ریتعب یفرد عاد كيشاه با  نیب يیامسابقه

قران مبارزه حق هست و باطل نه مبارزه  یتحد اما ؛است روزیپ
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 شهیهم مثال. ثابت است شهیهم قتیحق و... فیقدرتمند و ضع

  4=2+2ثابت است 

 و از دو قطعا در اشتباه هست 5 شودیم ديافکن بگوشبهه حال

ز ابعد  داندینم اگر. دارد یدشمن اي داندینم اخارج نیست. يحالت 

هست و  یدشمن یاگر از رو یول کندیم نیقي رتیکسب علم و بص

اشتباه هست و  یاضيکل علم ر ديعناد خود را ادامه دهد و بگو

 . مرکب قرار دارد یقطعا در جهل 5=2+2

؛ به کمال از جانب خالق رحمن دنیرس یاست برا یقتیحق قرآن

 . کتمان کنند اي رنديرا بپذ قتیچه حق حاال

 نياگر ا که کشدیم ريقرآن را بوضوح به تصو یبرتر یتحد نيا

قران را  نيافکن که انقد افترا و دروغ بسته است و تمام اشبهه

ها و دروغ نيا یجا به ؛ترسدینم یو از عذاب اخرو کندیکتمان م

 و هنوز هم کردیجهان استفاده م یتمام علم و تکنولوژ ازها سیتلب

و  از تمام دانشمندان بالغت و کار را انجام دهد نيوقت دارد که ا

. دها استفاده کنانهيتمام ابر را از؛ ردیکمك بگ یفصاحت زبان عرب

و از تمام امکانات  خواهدیم یزیهر چ از "از قرآن یبجز دزد"

و فقط  فقط، پاسخ بدهد یاستفاده کند و به تحد انیخودش و جهان

 که هم از نظر محتوا همتراز قران باشد اوردیبسوره  كي
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که مورد تمسخر  "نکند یاز قران دزد"فقط؛ از لحاظ ظاهر هم

ر د تواندینم نیقياگر نتوانست و قطع به  یول. ردیگیعاقالن قرار م

 . و افتراها باشدهادروغ نياخرت منتظر عذاب ا

 

 .کنندکه قرآن را نقد می یکسان تهدید: شبهه

 را که در مورد قرآن یوجود دارد که کسان یقرآن آيات زياد در

. از کندیم یو اخرو یکنند را تهديد به عذاب دنیوبحث و نقد می

 جمله: 

 1الْجَحِیمِ َأصْحَابُ أُولَئِكَ مُعَاجِزِينَ آيَاتِنَا فِی سَعَوْا والَّذِينَ

بقصد عاجزکردن )ايراد  کوشندیو کسانى که در آيات ما م»

 «.گرفتن( آنان اهل دوزخند

 

توانید در قرآن فکر صريح اين آيه اينست که شما می مفهوم

که شما همیشه بايد در تأيید قرآن باشد. اين ینتیجه گیر یکنید ول

 ديگر فکر نیست! 
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بودن قرآن  یبر غیر اله یترس از بحث و نقد، دلیل واضح اين

دارد ديگران را دعوت به  یاست. چون کسیکه سخن درست و حق

کند و بدينوسیله حقانیت سخنش آشکارتر می ینقد و ارز ياب

علم و تمدن را به  یاست که دنیا یشود. اين روش همان روشمی

 قبل از یتحقیقات مقاالت یاوج امروزين رسانده است. امروزه کلیه

نقد نزد حداقل سه نفر از  یبرا، یمچاپ در مجالت معتبر عل

شود تا آنرا نقد کنند و اين روش محققان همان رشته فرستاده می

است که بطور پیوسته به رشد مستمر علم کمك  یبسیار مفید

اش تقلب کرده  یاست کسیکه در کار تحقیقات یکند. طبیعمی

ا شود و نهايتهراسان می یباشد از اين نقاد رفتهباشد يا به خطا 

سود مستمر  یحقیقت و دانش از اين نقاد یبیند ولزيان می

 برد. می

 

 : پاسخ

از  یکي "و" میدانیشروع شده، و ما م "و"آيه با  نيا

معطوف  گريمطلب را به مطلب د كيعطف هست.  شيکابردها

 عطف شده است؟ یزیبه چه چ مینیبب ديبا االن!!! کندیم
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آمَنُوا  فَالَّذِينَ ( 49يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا َلکُمْ نَذِيرٌ مُِّبینٌ ) قُلْ

 1(50وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرٌَة وَرِزْقٌ کَِريمٌ)

شما  یکه من برا ستین نيجز ا !مردم یا»!( بگو: امبریپ یا)»

آوردند و  مانيکه ا یکسان پس** «. هستم یی آشکاردهنده میب

 كین یآمرزش و روزها آن یانجام دادند، برا ستهيی شاکارها

 «است.

ة صال هیعل امبریپ ابتداد: کنیم یمعرف یاهلل سبحانه وتعال پس

 نيبه ا کهی کسان سپسآشکار است.  یوسالم که هشداردهنده

 و بعد:  ارنیم مانيا

 الْجَحِیمِ حَابَُأصْ أُولَئِكَوَالَّذِينَ سَعَوْا فِی آيَاِتنَا مُعَاجِزِينَ 

نان آکه مبارزه کنان در )انکار(  آيات ما تالش کردند،  یکسان و»

 «اهل دوزخ هستند.

خداوند بزرگ ما رو از  نکهيواقعاً مشکل کجاست؟ ا االن

 یاساده است. من مقاله اریبس هیقض کند؟یسرانجام اعمال آگاه م

 گمی. خب مقیدرست و دق. کامالً کنمیشده چاپ مو اثبات یعلم

مقاله  نيو دستورالعمل وارد شده در ا کنندیبهش عمل م کهیکسان

و در کارشان موفق خواهند  ودسعادتمند خواهند ب کنندیرو اجرا م
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هستند راه به  جشيمقاله و نتا نيهم که دنبال انکار ا یشد. کسان

 نهیهست که در ان زم نيا نکارشانيا جهینخواهند برد و نت يیجا

اثبات  یدر پ یمتعدد و پ ليمقاله با دال نيچون ا شوندیموفق نم

 شده. 

 یزیکه درمورد چ یکه هر کس نستيبحث ا یمبنا اصوالً 

 ونداشته باشد  یزیچ نکهياعتراض دارد برهانش را ارائه کند نه ا

 نق بزند.  شيبجا

 : ادعاها را داشتند و خدا به آنان فرمود نیهم زیمکه ن نیمشرک

أَإِلَهٌ  أَمَّن يَبْدَأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُعِیدُُه وََمن يَرُْزقُکُم مَِّن السَّمَاِء وَاْلأَرْضِ 

 1تُوا بُرْهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِِقینَهاقُلْ مَّعَ اللَِّه 

را آغاز  نشيکه آفر یکس ايمعبودان باطل بهتراند(  نيا ايآ)»

 که شما را از یگرداند، و کسمی( باز گريکرد، سپس آن را )بار د

 ی! )ا؟با اهلل است یگريمعبود د ايدهد، آمی یروز نیآسمان و زم

 «.«دياوریرا ب لتانیدل ديیگواگر راست می»!( بگو: امبریپ

که قرآن را شخص  نيملحد نيمثل ا دوردنآیم لیهم دل هاآن

او مجنون است و سبحان اهلل که  ايو  آموزدیبه او م یگريد
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 زیمکه است و چ نیامروز عقلشان در حد همان مشرک نيملحد

 ندارند.  رادگرفتنيا یبرا یشتریب

 ؟شد. یچ جهینت پس

 ايقرآنش انکار شود  کندینم یفرق چیه شيمتعال برا اهلل

رسولش به کمال رسانده و حال  یرا به واسطه تشينشود... او هدا

 آورد و به دستورات عمل کرد مانيانتخاب کند. اگر ا ديانسان با

جز عذاب  اشجهیدر انکار داشت نت یسعادتمند است، اگر سع

جز  يینق بزنند، جزا خواهندیحاال هرچقدر مست، ین یزیچ یابد

 جهنم نخواهند داشت. 

که اسالم  یحکم هر کس ديگویم سیافکن با تلبادامه شبهه در

کامل پاسخ قبل بصورت  حاتیدر توض کهرا قبول نکند مرگ است 

 . داده شد

 : شبههی ادامه

در  تفکر به رمکر ربطو آنقردر  که دشو حمطر ستا ممکن

 !خیر ؟نیست نقد لقبوی نشانه ينا ياآ. ستا هشد توصیه آنقر

 تفکر يكدر . نیست قعیوا تفکر، محمد نظر ردمو تفکر نچو

و  تقوو  ضعف طنقا يافتندر سعی طرفانه بی ربطو دفر قعیوا

در  تفکر کهدارد  رنتظاا محمد لیو. کند می عموضو يك الئلد
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 شتال هرگونهو  دشوآن  ایچرو  نچو بی يیدتا موجب فقطآن، قر

 تفکر ينکها. کند می جهنمو  شمشیر به لهاحورا  يابی عیب ایبر

  ودمسدو  محض تسلیمو  یفکر گیدبر به تعود ينا نیست

 علم" انعنو تحتاول  فصلدر  چنانچه. ستا نديشهراه ا دنکر

 يند علمم، سالدر ا علماز  رمنظودادم  توضیح "آنقر هيدگااز د

 به که ستا یچیزآن  تنهام، سالدر ا تفکرو  تعقلاز  رمنظوو  ستا

ی کلیه به توجه با ينابنابر. بینجامد مسالا طشرو  قید بی لقبو

 يددتر بیو  طشرو  قید بی لقبو يعنی آنقردر  تفکر، مربوطه تياآ

 به توجه با. ستا همدآ ببحسا عقلی بی آنقر نقد هرگونهو  آنقر

را در  قعیوای طرفانه بی تفکر هرگونهراه  محمد، شد گفته نچهآ

 لهاحو تشو آ شمشیر بهرا  آنقر نقد گونه هرو  ستا بسته آنقر

 نچو. ستا آنقر دنبو لهیا غیر بر ضحیوا لیلد ينو ا ستداده ا

 آن نقداز  ترسی اخدو  دبو ستدر صددر  صدد، بو اخداز  آنقر گرا

 نشد رشکاآ به منجر، بیشتر بحثو  نقدو  تفکر نچو شتاند

 . میشدآن  حقیقت بیشتر

 . پاسخ داد سیاما با تلب دیپرس یافکن سوال خوبشبهه :پاسخ

حد به تفکر  نيپس چرا تا ا ستین شهياند یآزاد نيقرآن د اگر

 و تعقل دعوت کرده است؟
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گونه  چیکه بدون ه ینيد. است شهياند یآزاد نيد اسالم

 را انتخاب نيو بهتر میشياندیآزادانه در جهان ب یو فشار یاجبار

 شهياند یآزاد ومبارزه کرد  یآمد با جمود فکر یوقت اسالم میکن

 . و اجرا کرد فيخود تعر یقیو حق یواقع یرو به معنا

 با شعار اسالم

 1یرشد من الغ نیقد تب نيالد یال اکراه ف

راه واضح و روشن  ستین یاجبار دهیو عق نيد رشيپذ در»

 «است

در  یخواهم ازادخواهم، دقت میفقط از شما تفکر می من

که اسالم  یمانيا اساسا! شيندیکه آزادانه ب خواهمیم شهياند

 مگرامکان اجبار ندارد. ست، یخواهد، قابل اجبار کردن نمی

خواهد، مجبور می مانيکه اسالم از او ا یرا آن طور یشود کسمی

 اهلل کرد؟ یخالصانه برا یاسالم دهیعق رشيبه پذ

-یم؟! ديگردیخدا م دنبال: خواهدیتفکر م زیدر همه چ اسالم

  ؟دیبه خدا برس دیخواه

 2أَفَلَا ُتبْصِرُونَ وَفِی الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِیَن ** وَفِی أَنْفُسِکُمْ 
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( در وجود زی)نو** است.  نیقياهل  یهای برانشانه نیزم ودر»

 «د؟ینیبنمی ايخودتان, آ

 یبرو روست، یقبول ن یجور نیهم ؟یريبپذ یخواهرا می خدا

 اهانیمطالعه کن، در گ نیمخلوقات زم یمطالعه کن، رو نیزم

مطالعه کن، در خلقت خودت مطالعه  واناتیمطالعه کن، در خلقت ح

ها مطالعه کن. کن، در بدن و وجود خودت مطالعه کن، در آسمان

عالم  ديکه انسان با نمطالعه ک دیراجع به توح ديگوانقدر می

 برسد، به معاد برسد، به نبوت دیعلم به توح یبشود، تا از مجرا

 . برسد نهايبه همه ا نشيبرسد و با تفکر در افر

افکن شك داشته هست هرچقد شبهه 4=2+2 نیقيقطع به  اما

 قتیآنچه که حق بازهم !باشد زیست حق !داشته باشد عناد، باشد

 نيبه ا میهر چقدر مطالعه در جهان بکن نایق. يهست ثابت است

 ديگویقرآن م یوقت؛ مکعب هست نیکه زم دیرس میموضوع نخواه

! قتیحق یعني نيا کندیم ديیهست و علم او را تا یضویب نیزم

 کندینم رییتغ قتیافکن نقد کند و نق بزند حقهر چقدر شبهه حال

 قتیاهلل حق کالم. شودینم یهذلول اي یمکعبن، یبودن زم یضویو ب

 بايز قتیهای ثابت شده به حقتیاز واقع یاریانسان با بس و است

 . کندیم دایدست پ
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 شبهه: محکومیت بحث با پیامبر 

 فَلَا يُنَازِعُنََّك فِی الْأَمْرِ  لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَْلنَا مَنْسَکًا هُْم نَاسِکُوهُ  

هًُدى مُسْتَقِیٍم ** وَإِْن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ  إِنَّكَ لَعَلَى رَبَِّك  وَادْعُ إِلَى

أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوَن ** اللَّهُ يَْحکُمُ بَیْنَکُمْ يَْومَ الْقِیَامَةِ ِفیمَا ُکنْتُمْ ِفیهِ 

 1تَخْتَلِفُونَ

که آنان به  ميمقرر کرد ینيی)روش عبادت و( آ یهر امت یبرا»

 یسو بهزند، یامر با تو به نزاع بر خ نيدر ا ديآن عمل کنند، پس نبا

. یقرار دار میمستق تيگمان تو بر هدا یپروردگارت دعوت کن، ب

 خداوند به آنچه انجام»اگر با تو مجادله کردند، پس بگو:  و** 

ر شما در آنچه د انیم امتیروز ق خداوند. ** داناتر است د؛یدهمی

 ««.کندمی یداورد، يکردآن اختالف می

 نقدو  انيگرد اتنظر به دنبر پی طبیعیراه  گفتگوو  بحث

 آنقر يديدد قفو تيادر آ که رهمانطو ماا. ستا غلط یها نديشها

 اربگذرا  نبشااجو که دهکر توصیه محمد بهو  دهکر عممنورا  رينکاا

 بر يگرد یتايید همزبا تياآ ينا. کندداوری  اخد تا قیامت ایبر

 . ستا آنقر تفکر بی و  طشرو  قید بی لقبو رنتظاا
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 دممر گرا نددار دممراز  معقولی غیر ربسیا رنتظاا تياآ ينا: ثانیا

 رمنج که کنند عمل ينگونها عقايدو  نيااد متما مقابلدر  هندابخو

از . ستا حمقانها که دشو می متناقض اتنظری همه شپذير به

 استو او نجیلو ا راتتو با ما که هستی ضیرا ياآ پرسید بايد محمد

را  نناآ نقدو  يابیارز ونبد يعنی ؟کنیمرد برخو همینگونه هم

 چهن. در آاهوو دو  مبا يك دشو می ينا. نه گويد می قطعا ؟بپذيريم

 من قیبر به طمربو نچهو در آ بپذيريد بستدر  ستا من به طمربو

  ا؟چر کنید نقدو  قتد ستا

 حل آنقر که ينستدارد ا دجوو قفو تيادر آ که سومی لشکاا

 ا؟چر. ستد اده ا لهاحو تخرآ بهرا  تختالفاو ا بحثها به پاسخو 

و  بحثدر  که نددار زنیا دممر وزمرا محتاجندآن  به دممر وزمرا

 قیامتدر  نشد رشکاآ. ببرند پی حقیقت به ها نديشها متقابل نقد

و  يتاهد ایبر شتال معد، محمد يهآ يندر ا حقیقت در د؟سو چه

 ست. داده ا نسبت اخد بهرا  دممر به کمك

 

 : پاسخ

آيات گرفته بصورت   نيکه از ا یدر اشکال سوم افکنشبهه

 . واضح اعالم کرد که دروغگو و کذاب هست
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که  یامتیخودش را کشت تا نشان دهد ترس از ق افکنشبهه

 یول، هست یاجبار مانيترس باعث ا نيظلم است و ا امدهیهنوز ن

دارند... اشکار  ازیامروز مردم به آن ن ديگویم یدر اشکال سوم

 چه سود؟  امتیشدن در ق

نقد از افعال  هيتان بر پا یدانشمند شما که اساس نقدها آخر

که  دیشما رس یچگونه به مغز دانشمند حال، و ترس آن بود امتیق

 اشتهعملکرد را د نيبهتر ایدن نيا در ديو ما با دهیهنوز نرس امتیق

 م؟یباش

 :ديگویکه م يیقول سنا به

 مار ؟یچه کن یمنافق*   تمام و نه آن نينه ا یمان یمارماه به

 یماه ايباش 

سوره  125کالم آيه  كي درافکن پاسخ به کل متن شبهه اما

 نحل 

وَجَادِلْهُمْ  َسبِیِل رَبِّكَ بِالِْحکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَِة  ادْعُ إِلَى

وَهُوَ أَعْلَمُ  إِنَّ رَبََّك ُهوَ أَعْلَمُ بِمَْن َضلَّ َعنْ سَبِیلِهِ  بِالَّتِی هِیَ أَحْسَُن 

 1بِالْمُهْتَدِينَ
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 و)مردم را( به راه پروردگارت دعوت نما،  کویحکمت وپند ن با»

 ديترد ی)بحث و( مناظره کن، بها آن تر است، با کویکه ن یبا روش

 که از راه او گمراه شده است؛ دانا تر یپروردگارت به )حال( کس

 «داناتر است. افتگان؛ي تي( او به هدازیاست، و )ن

 

 است. شده انیدعوت در آيه فوق به سه شکل ب روش

 .و مهربانانه کوین حتیدوم نص ی.برهان عقل یعني :حکمت اول

مجادله و کشمکش بر  نه اما به نحو احسن  ،سوم بحث و گفتگو

اگر  یولد؛ رفتنيپذد، رفتنيکن اگر پذ انیحق را ب سخن! باطل

ز و به کشمکش و جدل با تو ادامه دادند بگو که اهلل ا درفتنينپذ

 ت. تر اساگاه دیدهیانچه که انجام م

 شهياند یازاد نيپاسخ به شبهه قبل هم گفتم اسالم د در

 یرویاز پ دايو شد خواهدیم شهياند یزدر همه چ و هست

 دایدست پ قتیبه حق شهيبا علم و اند تا کندیم یکورکورانه نه

 . کند

را  سیافکن فقط قصد دروغ و تلبکه شبهه ميمتوجه شد پس

و برهان انسان به ان  لیو دل قیهست که با تحق ینياسالم د و دارد

از اسالم را اهلل سبحان در کالمش فرموده اگر  ریغ؛ دیخواهد رس
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 لتانيبگو دال نیتوا برهانکم ان کنتم صادقهاقلهستن  قتیحق

گر نیستید و اگر هوا ید، اگر خدعهاگر راستگو هست يدبد هيرا ارا

 پرست نیستید. 

شبهه  پس. راه بحث در اسالم هست نیبحث با برهان اول

 يیدروغ گو یاگر به جا یافکن دروغ هست ولشبهه یپراکن

-ینم یول بودیبهتر م شيداد براارائه می یقیهای خود را حقبرهان

 . داند

 

 رنتظاو ا درماو  رپداز  نهراکورکو ویپیر توبیخ: شبهه

 نمسلمانااز  رفتار همین

از  نهراکورکو تبعیت بخاطر انکافرآن، قراز  دیمتعد تياآ در

 ند.ا گرفته ارقر توبیخ ردمو ننشادراماو  رپد يند

 1آثَاِرهِمْ يُْهرَعُونَ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّینَ ** فَهُمْ عَلَى

در  نهايا پس** . افتنديخود را گمراه  اکانینها آن گمانیب»

  «رونددنبال آنان شتابان می
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 متماو در  ملل متماو در  ستا یبشر معا یخطا يك خطا ينا

 انندزفر که کنیم می همشاهد چنانچه. ستا شتهدا دجوو يخرتا

 شتهدا ننشاراپد که ندرا دار ينید نهما نسل رندا نسل مقو يك

 ممکن درینا ادفرا فقطو  ستا چنین نیز حاضر نمادر ز حتی. ندا

. کنند يددتر نگذشتگانشادر عقائد  تفکرو  مطالعه با ستا

 . ستا ستدر توبیخ ين، اينابنابر

 نمسلمانارا از  غلط رنتظاا همین که نستدر آ مسالا اديرا ماا

 شك مسالدر ا گرا باشند نمسلما درشماو  رپد که کس هردارد. و 

 می بمحسو مرتد کند كتر انرآ يا هدد ارقر نقد ردمو انرآ يا کند

 به نسبت کهدارد  رنتظاا محمد يعنی. دمیشو امعدو ا دشو

 مته انيگرد نسخنا به نسبت لیو کنند عمل نهراکورکو حرفهايش

 آنقر دنبو لهیاغیر بر ضحوا لیلید ينهما. نداربگذ شخشخا به

 را ادفرا که نیست زینیا ستا ستدر صددر  صد آنقر گرا. ستا

و  نقدو  نماز گذشت با صحیح سخن. دکر امعدا ادتدار بخاطر

 مثل ستدر سخن دینقا. دشو می رشکاآ بیشترو  بهتر يابیارز

. کند می رشکاآ انرآ شفافیتو  يبائیز که ستا لعلو  طال نشیداتر

و  کند عرضه فخز، لعل یبجا که ترسد می لعل نشیداتراز  کسی

 ست. ا دهکر محمد که ستا ریکا نهما ينا
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 : پاسخ

متن  نيهست که در ا نيافکن اهای شبههاز دروغ گريد یکي

از جانب اهلل  جهیدر قران حکم کشتن مرتد آمده در نت ديگویم

 یاستدالل هست پس اقا نيبه خاطر ا یریگ جهینت نيا اگر! ستین

که  کنمیافکن که نقد کننده قران هست را به چالش دعوت مشبهه

خصوص  درکند اگر راستگو هست؟؟؟  دایحکم مرتد را در قرآن پ

دادم که چه  حیتوض یمرتد در چند پرسش قبل بصورت اجمال

 . شودیهست و چرا کشته م یکس

 :پاسخ به متن اما

طرف ما  كياز  رانندیانقدر سرگردان و ح نيچرا ملحد دانمینم

 است و يیایجبر جغراف جهینت نيکه د کنندیداران را محکوم منيد

-یو م کندیافکن محکوم مشبهه نيا گريد یخرافات است از طرف

-یامر م انینیشینکردن از باطل پ یرویها را به پاسالم انسان ديگو

-یمرا شگفت زده م نيدر رفتار ملحد یدوگانگ نياز ا واقعا کند

د و تا در جهان تدبر کنن کندیها را امر می انسانهمه اسالم !!کند

مانند  رییقابل تغ ریثابت است و غ قتیحق نایقيبرسند  قتیبه حق

2+2=4  
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 نيدرست به ا یو علم آموز حیصح قیبا تحق یکس چوقتیه

قطعا اشتباه کرده  دیرس اگر. 5=2+2که  دینخواهد رس جهینت

را  تيها و بشراست و تمام انسان قتیحق نيد اسالم.... است

 یآموزمحققانه تالش کنند و علم قتیحق یدعوت کرده تا در پ

 که در اثر یاگر مسلمان اما. ناب اسالم برسند قتیکنند تا به حق

ه مسلمان به اشتبا ریشخص غ كيکورکورانه از پدر و بعد از  دیتقل

 فرد با برهان و منطق و نيحاکم و عالم آگاه ساختن ا فهیرفت وظ

 . محکم هست یاستدالل عقل

 اورده و مانيبرهان ا هيباشد بعد از ارا قتیشخص دنبال حق اگر

 یول؛ و محققانه خواهد بود یقیحق مانشيا نباريو ا شودیم میتسل

 یدر شهوتران نکهياگر شخص بعد از اقامه برهان حق بازهم بخاطر ا

ورد با او برخ یفساد کند حاکم و قاض یدر قلمرو اسالم ايد باشد ازا

 . در سرتاسر جهان انیمانند تمام شورش کندیم
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 عذاب اهل شك به دی: تهدشبهه

تَأْتَِیهُمُ السَّاعَةُ بَْغتَةً أَوْ  وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ کَفَرُوا فِی مِرَْيةٍ مِنْهُ حَتَّى

 1عَقِیمٍ يَأْتَِیهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ 

 که کافر شدند همواره در آن )= قرآن( شك دارند، تا یکسان و»

)فرود( ها آن عذاب روز نحس بر ايفرا رسد  امتیآنکه نا گهان ق

 «ديآ

 

َبلْ لَمَّا  بَلْ هُمْ فِی شَكٍّ مِْن ِذکْرِی  أَأُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکُْر مِْن بَیِْننَا 

 2يَذُوقُوا عَذَابِ

)در « ( ما قرآن بر او نازل شده است؟!ی)همه  انیاز م ايآ»

و(  یدر )وحها آن ( بلکهنديگومیها آن که ستین نیچن قتیحق

 «اند دهیدارند، بلکه هنوز عذاب را نچش ديقرآن من ترد

 

و شك از اختیار انسان بیرون است و امر به اينها و يا  يقین

ظالمانه است.  خاطر يقین يا شك نابخردانه وبه پاداش  يامجازات 

 تقو معداز  ناشیو  ستا ونبیر ننساا رختیااز ا که شك اچر
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. ئل الد با پاسخی بجا دشوداده  پاسخ ابعذ با بايد ستا الئلد

 . ستا مسلم ظلم شك هلا ابعذ

 تشدر آ بايد که ستا هشد مرتکب جرمی چه ددمر دفر 

 باشد شتهاند دجوو یمرا بر ستدر يا الئلکافید هنگامیکه. زدبسو

 یمرا لقبو صالو ا بماند يددتر در ننساا که ستا لمعقوو  طبیعی

 تهديد هیچو  ستا حمقانها ریکا، صحیح لیلد ياو  همشاهد ونبد

 فبرطر هم نبايدو  کند فبرطررا  شك نداتو نمی هم شیداپاو 

 يناو  دهکر خلق راما عقل که ئیاخد ستا ممکن رچطو. کند

 ؟کند بمعذرا  ددشمر نبندگا نددا میرا  عقل مهم ستدر يژگیو

 رزهمباآن  با دشخوو  سترا داده ا عقالنی يژگیو ينا دخو اخد ياآ

 و هداشو بايد د؟کر بايد چه ستا ددمر که دیفر مقابلِدر  ؟کند می

ی رهسو یبعد تيادر آ ببینید لحا. دکر ئهارا یقوو  صحیح الئلد

 : داده است پاسخ چگونه آنقرص، 

َبلْ لَمَّا  بَلْ هُمْ فِی شَكٍّ مِْن ِذکْرِی  أَأُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکُْر مِْن بَیِْننَا 

يَذُوقُوا عَذَابِ ** أَْم عِنْدَهُْم خَزَائِنُ رَحْمَِة رَبِّكَ الْعَزِيِز الْوَهَّابِ ** أَمْ 

 1قُوا فِی الَْأسْبَابَِفلْیَْرتَ لَهُمْ مُلُْك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ َومَا بَیْنَهُمَا 
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)در « ( ما قرآن بر او نازل شده است؟!ی)همه  انیاز م ايآ»

و(  یدر )وحها آن ( بلکهنديگومیها آن که ستین نیچن قتیحق

که آن ا** ياند.  دهیدارند، بلکه هنوز عذاب را نچش ديقرآن من ترد

 بخشنده ات نزد آنهاست؟ روزمندیهای رحمت پروردگار پنهیگنج

آن دوست از آن  انیو آنچه م نیآسمانها و زم يیفرمانروا ا** ي

 گريای دلهی)و هر وس سمانياست( با ر نیآنهاست؟! پس )اگر چن

 «به آسمان( باال روند.

 

 می آنقرو  شکنددر  آنقر ردمودر  ننا. آ!دارد بطیر چه: الاو

  !نددار چهو  چه مگر گويد

 مالك که ندا دهنکر عااد ههیچگا محمد مخالف ادفرا: ثانیا

 . تسا بطر بی بیاجو ينا همزبا ينابنابر، يما هغیرو  مینو ز نسماآ

و  ضحی وامغالطه يك پاسخ عنو ينا ينکها همهاز  مهمترو  ثالثا

 لستدالو ا پاسخدر  دیفر قتیو. ستا انناتو ادفرا بیندر  لمعمو

 تو" گويد می مثال دازدپر می مقابل فتحقیر طر بهآورد  می کم

 که همانی توای؟،  عالمه کنی می نگما ؟هستی کی کنی می فکر

 ایبر که هستی کسی تو يا کنی كپا نیاتو نمی همات را  بینی مثال

را  مقابل فطر نیاتو نمی قتی. و". دیمیکر یگررکا ننا لقمه يك



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

878 

 

 با ياو  تهديدو  قچما با يا کوبی میاو  سر بر کنی قانع لیلد با

 تحقیر همو  ابعذ قچما هم تياآ يندر ا که ستا جالبو . تحقیر

 ياآ. ستا تمغالطا ترين حمقانهاز ا شهارو ينا. ستا فتهر ربکا

 محمد ينا !خیر ؟نهاحقیر رينقدا نهمآ کند مغالطه ستا ممکناخد

 . هدد می نسبت اخد بهرا  تهارحقا ينا که ستا

 بلکه " گويد می کنید توجه( قفو)ص  رهسو 8ی يهآ به وهبعال

 ." ندا هنچشیدرا  ابعذ زهنو بلکه شکنددر  من آنقر رهبادر نناآ

در  که ستا حمقیا ئیسر يا معلم يا رپد تهديد شبیه قیقاد ينا

 زهنو " گويد می دكکو به، معلم يا رپد یها گفتهدر  يددتر مقابل

 اخد قعاوا ياآ "!فهمی می ردیخو که کتكای،  ردهنخو کتك

و  خلق که ستا محمد ينا! نه !باشد حمقا رينقدا ستا ممکن

 . هدد می نسبت اخد بهرا  خويش نمای زدهفتااعقب محیط یخو

 

 : پاسخ

با کلمات حق را با  یباز لهیبوس گريد یسیدر تلب افکنشبهه

 . پوشاندیباطل م

  نيمخاطب ا میتا بدان مياوریآيات سوره مبارکه ص را ب  ابتدا

 .10تا  4هستند  آيات  یآيات چه کسان
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  میالرج طانیباهلل من الش اعوذ

وَقَالَ الْکَافِرُوَن هَذَا سَاحِرٌ  وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ ِمنْهُمْ 

1کَذَّابٌ

 انیای از م( هشدار دهندهامبریبه شگفت آمدند که )پها آن و»

 نيا»شان آمده است، و کافران گفتند:  ی)خود( شان به سو

 «.دروغگو است اریبس یجادوگر

آيه کافران به تعجب کرده بودند که چطور امکان دارد  نيا در

 ددنيرا د یآيات اله  یشود و وقت امبریاعراب پ انیانسان از م كي

مرد  نیرا، گفتند که ب هیو معجزات رسول اهلل صلوات اهلل عل

 ... میخوانیآيه بعد م در... جادوگر هست

 

 2إِنَّ َهذَا لَشَیٌْء عُجَابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إَِلهًا وَاحِدًا 

گمان  یمعبود قرار داده است؟ ب كي( معبودان را ی)همه  ايآ»

 ««.است یبیعج زیچ نيا

 یچندگانه پرست یو نه دیتوح انیدر بها آن یشگفت اساس

 ... میخوانیبعد را م !! آيهبود
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إِنَّ هَذَا  آلَِهتِکُمْ  وَانْطَلَقَ الْمََلأُ مِْنهُمْ أَنِ امُْشوا وَاصْبِرُوا عَلَى

1لَشَیْءٌ يَُرادُ

بر  و ديبرو» بزرگان )و اشراف( شان، به راه افتادند و گفتند:  و»

 یزی)دعوت( چ نيگمان ا یبد، یباش داريپا انتاني)پرستش( خدا

 «است خواسته شده )که شما را گمراه کنند(.

های آيه طاغوتان و مستکبران که قصد نداشتند انسان نيا در

وا داشتند  گانهي یرا از پرستش خداها آن را بفهمند قتیحق یعاد

 چرا ؟؟چه بود لشانیدل خب... امر کردند یو به چندگانه پرست

 یو چوب یهای سنگبتها آن واقعا خالق اآي رفتند؟؟يرا نپذ قتیحق

 ... میخوانیآيه بعد را م ؟؟بود؟

 

2مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِی الِْملَّةِ الْآِخرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ

م، يا دهینشن نیواپس نيی( در آیسخن نی)چن ني)هرگز( ا ما»

 «.(ستی( نیزیجز دروغ )چ نيا
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افراد عالم و اشراف  نيقسمت ارآيه شد چون ا نيدر ا لیدل

 : نديگویدر آيه بعد با تمسخر م و !بودند

َبلْ لَمَّا  بَلْ هُمْ فِی شَكٍّ مِْن ِذکْرِی  أَأُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّکُْر مِْن بَیِْننَا 

1يَذُوقُوا عَذَابِ

)در « ( ما قرآن بر او نازل شده است؟!ی)همه  انیاز م ايآ»

و(  یدر )وحها آن ( بلکهنديگومیها آن که ستین نیچن قتیحق

 «اند دهیدارند، بلکه هنوز عذاب را نچش ديقرآن من ترد

که  کنندیقسمت اشراف و عالمان رسول اهلل را مسخره م نيا در

 یلکه نه ما میتي كيهمه اشراف و مال دار و عالم چطور  نيا نیاز ب

 شده؟ یاور اله امیپ یدارد و نه جاه و مقام

ها آن که شودیمورد حاصل م نياها آن پاسخ به سخنان در

آنان نرسد و  به من عذاب که گاهکنند تا آننمی را تصديق قرآن

 نکهيا یدر ادامه پاسخ برا و!! ناچار نگرداند قرآن تصديق آنان را به

اشراف و مالداران هست اهلل سبحان  لینعمت نبوت مطابق م ايا

کافران پخش کننده و صاحب رحمت و نعمت  نيا ايکه ا ديفرمایم

 ردگار هستند؟نبوت از جانب پرو
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أَمْ لَهُْم مُلْكُ ** أَمْ عِنْدَهُْم خَزَائُِن رَحْمَِة رَبِّكَ الَْعزِيِز الْوَهَّابِ 

1فَلْیَرْتَقُوا فِی الَْأسْبَابِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَْینَهُمَا 

بخشنده ات  روزمندیهای رحمت پروردگار پنهیآنکه گنج اي»

آن  انیو آنچه م نیآسمانها و زم يیفرمانروا ا** ي نزد آنهاست؟

)و هر  سمانياست( با ر نیدوست از آن آنهاست؟! پس )اگر چن

 «به آسمان( باال روند گريای دلهیوس

ای که کندیم انیرا بها آن یآيه اهلل سبحان اوج عاجز نيا در

از  كي چیصاحب ه شما قتیمنکران حقای ان،یشيای قراشراف،

خداوند  گاهيدر جا پس!! دیستیهای خداوند نها و رحمتنعمت

 نبوت را عطا کرد و به ان میتي كيکه چرا خدا به  ديرینگ میتصم

 اشراف و شکم پروران و مالداران عطا نکرد؟

 نيااز  گريد يیسوره مبارکه انعام جلوه ا 124سبحان در آيه  اهلل

 کشدیم ريرا به تصو اناتیب

 اوردن مانيا یهای روشن براها و نشانهرائه برهانبعد از ا که

 منکر شدند و گفتند... ها آن یول
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مِْثلَ مَا أُوتَِی رُسُلُ  نُؤْتَى وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيٌَة قَالُوا لَْن نُؤْمِنَ حَتَّى

صَغَارٌ  سَیُصِیبُ الَّذِينَ أَجْرَُموا اللَّهُ أَعْلَمُ حَْیثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ  ۖ  اللَّهِ 

 1عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا کَانُوا يَمْکُرُونَ

ماهر گز ايمان »گويند: بیايد, میها آن یای برانشانه وچون»

ا به م), مگر اينکه همانند آنچه به پیامبران خدا داده شده, آوريمینم

 خداوند آگاه تراست که رسالت خويش را کجا قرار«. هم( داده شود

که  یمکر یکه مرتکب گناه شدند, به سزا یبه کسان یبزود دهد,

 «خواهد رسید ی, وعذاب سختیخوار خداورزيدند؛ از جانب می

 

افکن آيات به وضوح خود پاسخ دهنده سواالت شبهه  نيا پس

افکن پاسخ اساس شبهه یب یما هم به انشاها اما ؛هستند سگریتلب

 . میدهیم

-انسان خارج است جمله اریاز اخت نیقيشك و  ديگویم نکهيا

به لغت  اگر ست؟یشك چ میبدان ابتدا؛ کامال جاهالنه هست يیا

 : کندیم یمعن نگونهيشك را ا ميندازینگاه ب ینامه معجم المعان
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مردد  یاثبات و نف نیاست که شخص ب یحالت ذهن كي شك

داند کدام درست است نمی یعني بدهدی حکم قطع تواندیاست و نم

 . کدام غلط

عالمانه جهت  قیبه تحق ازمندیدچار شك شد ن یفرد یوقت

بخرد  لیقصد دارد اتومب یشخص مثالَ ؛هست قتیبدست اوردن حق

و  کندیم قیتحق نیهم یدر شك هست برا ایسمند و پرش نیاما ب

 . شودیم نیقيو شك مبدل به  کندیرا انتخاب م نيبا علم بهتر

اگر  مثال ؛های جهل استاز نشانه قتیداشتن به حق شك

، شودینم اي شودی= چهار م2+2افکن شك داشته باشد که شبهه

 نيا نکهيا یبرا و هست یاضيافکن نسبت به علم رشبهه جهل

و تفحص  قیعلم الزم و تحق ازمندیبرود ن نیشك جاهالنه از ب

 ردیجاهل بم اما اگر ديآمی ایجاهل به دن انسان". عالمانه هست

 ".تعجب است یواقعا جا

 

 خواستندیبود که عمدا نم یسخن آيه کامال متوجه عالمان یرو

گردان  یتا از حق رو کردندیو مردم را مجبور م رنديرا بپذ قتیحق

سوره نحل  125و مطابق با آيه  ینبو رهیهمانطور که از س اما ؛باشند

و  یروش دعوت اسالم با حکمت و برهان عقل وسفيسوره  108و 
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هر انسان حق  دعوت یدر همان ابتدا نیهم یقاطعانه بوده برا

 . رفتيحق را پذ يیجو

 

 حیصح لیدل ايبدون مشاهده  یقبول امر ديگویم افکنشبهه

 احمقانه است یکار

رسول اهلل  گفتندیم نيبس که منکر نیهم لیخصوص دل در

عاجز مانده  یو عقل یمنطق ليها و دالجادوگر هست چون از برهان

 . از تهمت زدن رینبود غ یبودند و راه

 ! بدون مشاهده یزیقبول چ اما

اگر  یعنيبرسد؟  نیقيبه  ديبشر فقط با مشاهده با ايا: سوال

 اي یاب ايمنکر رنگ قرمز  تواندیکور مادر زاد بود م یکس

جاذبه را  شودیم اي ند؟یبیجهان بشود چون نمهای یشگفت

  را؟؟؟؟ سیمغناط اي تهیسيالکتر اي مشاهده کرد؟

جناب  دنيبعد از د خواهدیخرد است که میافکن بشبهه واقعا

 . کند نیقيآن  يیروین قتیبه حق ناشيبا ا یجاذبه و مالقات شخص

که افکن کانا از شبهه کنمیم تعجب !ستین نیقيترس عامل  اما

و  قیتحق بلکه !داندیرساندن م نیقیبه  یبرا یترس را عامل

 در. رساندیم نیقیست که انسان را به اتفحص هوشمندانه 
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 دادم حیقبال به صورت مفصل توض ی نیزآخرو یهاخصوص عذاب

 قتیاهلل سبحان ما را از حق نکهيا ؛اعمال هستند یقیحق جهینت که

 گريد. اهلل سبحان هست یاز مهربان يیاجلوه کندیگاه مآاعمالمان 

ها را در شف کردند که اگر انسانکدانشمندان  دیدر امر توح

 قتیبه حقها آن یهمه یبدون جبر مذهب ،میرها کن يیارهيجز

 . دیخواهند رس یخالق دیوحت

 10تا  8آيات  ریو تفس لیدر تحل شيافکن در ادامه انشاشبهه

که بصورت واضح  ،کندیم و سوماً و دوماً اوالً سیبا تلب «ص»سوره 

قسمت ثالث  در. افکن هستندشبهه یهادروغ یخود جوابگو آيات

را  شيیو دروغگو سیو تلب دهدیرا بسط م شيافکن انشاشبهه

بصورت  10تا  4 آياتکه از  همانطور. کندیم انیتر ببصورت جاهالنه

 یعلم کاف دارای بودند که یآيات کسان مخاطبشد  انیواضح ب

و در  کردندیشناخت حق بودند و عالمانه رسول اهلل را انکار می برا

که با کلمات و  ،کردندیرا جادوگر خطاب م او ليو دال نیبرابر براه

در برابر  یپاسخ چیو ه کندمیها را جادو سخنان مدللش انسان

پس ما  ميدینشن یزیچ نیما قبال چن نکهيقبول حق نداشتند جز ا

داوند خچرا  گفتندیم امبریبه پ ریبا تحق و !!میدهیادامه م به جهل

 . ميکه واالتر و باالتر ما، ما تو را انتخاب کرده یهمه نیاز ب



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

887 

 

 .به صورت شفاف داده شد پاسخ

-یم نیو توه سیافکن با تلبخود شبهه یقسمت آخر انشا در

 یاست که مثال هنوز کتك نخورد نيسوره ص مانند ا 8 آيه": ديگو

 ."یفهمیم یاگر کتك بخور

م همانطور که قبال گفت بلکه. هست گرانهسیتلب کامالاين کالم 

 ديگویم یوقت. اعمال هستند یقیحق جهیتن یآخرو یهاعذاب

 مثل، دیفهمیم دیعذاب را بچش یوقت ديیادهیهنوز عذاب را نچش

اگر به  ديگویاست که به فرزند سرکشش م یپدر مهربان حتینص

سر  کلتیبا موتورس اديز یلیو با سرعت خ یشکل ادامه بده نیهم

نوقت آ یواژگون شد اي یتصادف کرد یوقت یچرخ بدتك چیپ

 یو خواه ديد دیاعمال خود را خواه یقیحق جهیهست که نت

سود  چیه وبوده  تو یبرا یدلسوز یمن از رو یهاحتینص دیفهم

 ینیبب بیتو با اعمالت آس خواهمیمن ندارد فقط نم یبرا یضرر اي

 یکرد یاگر باز یول ؛سوزدینکن که دستت م یتش بازآبا  پس

آنچه که من گفتم حق بود و  یفهمیدستت سوخت م یوقت

 . مهربانانه یحتینص
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شمشیر روش عملی قرآن برای دعوت به  -4شبهه: 

 ایمان

روش دعوت محمد در مکه و مدينه کامل متفاوت بود و روش 

اصلی گسترش اسالم در زمان محمد در مدينه و پس از آن، 

ی استفاده از زور و تهديد و شمشیر بود. اين روش مورد تأيید قطع

 قرآن است. 

 :مکه محمد در روش

محمد فاقد قدرت نظامی بود و  :ی مکهروش محمد در دوره

اشت جز اينکه با صلح و مدارا به تبلیغ دين خود دنای طبعا چاره

اند. کدام از آيات مکی استفاده از زور را مجاز نکرده بپردازد. هیچ

در اين دوره به بحث نیکو و اعراض از کفار و مشرکین دستور داده 

شده است. حتی در تعدادی از آياتی که قبل از سوره توبه نازل 

تفاده از اجبار و زور برای وادار اند، پذيرفته شده است که اسشده

کردن مردم به قبول اسالم کاری نابخردانه و نادرست است. مثل: 

  1ال اکراه فی الدين

                                                           
 256، آيه بقره .1
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 «اکراه و اجباری در )پذيرش( دين نیست.»

همچنین در قرآن راه درست دعوت مردم به ايمان، استفاده از 

 حکمت )دلیل معقول( و پند نیکو و بحث نیکو دانسته شده است: 

ادْعُ إِلَى َسبِیِل رَبِّكَ بِالْحِکَْمةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحََسنَةِ وَجَادِْلهُمْ بِالَّتِی 

ضَلَّ عَْن سَِبیلِِه َوهُوَ أَعْلَمُ هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبََّك هَُو أَعْلَمُ بِمَْن 

 1بِالْمُهْتَدِينَ 

به  با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان»

در حقیقت پروردگار تو به  .اى[ که نیکوتر است بحث کن]شیوه

-]حال[ کسى که از راه او منحرف شده داناتر و او به ]حال[ راه

 «.يافتگان ]نیز[ داناتر است

ن اند و اگر آيات مدنی در بین آنااينگونه آيات مربوط به مکه

 اند. باشد قطعا قبل از نزول سوره توبه نازل شده

 :روش محمد در مدینه

 180محمد با بدست آوردن قدرت نظامی در مدينه، روشش را 

ترين راه گسترش اسالم درجه تغییر داد و به زور بعنوان اصلی

                                                           
 125، آيه نحل .1
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ظلم به غیر "قرآنی اين موضوع دربخش های متمسك شد. بحث

مورد بررسی قرار گرفته است. در اينجا فقط به چند  "مسلمانان

 :کنیمآيه و يك حديث اشاره می

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فِتَْنةٌ وَيَکُونَ الدِّيُن ُکلُّهُ لِلَّهِ فَإِِن انْتَهَوْا 

  1رٌ فَإِنَّ اللََّه بِمَا يَعْمَلُوَن بَصِی

آن  اى بر جاى نماند و دين يکسره ازو با آنان بجنگید تا فتنه»

-می پس اگر ]از کفر[ بازايستند قطعا خدا به آنچه انجام. خدا گردد

 «.دهند بیناست

در اين آيه جنگیدن بعنوان راه گسترش اسالم مطرح شده تا 

 ديان غلبه پیدا کند. ای اسالم بر همه

شُْهرُ الْحُرُُم فَاقْتُلُوا الْمُشِْرکِینَ َحیْثُ وَجَدْتُُموهُمْ فَإِذَا انَْسلَخَ اْلأَ

وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا َلهُمْ کُلَّ مَْرصَدٍ فَِإنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 

  2وَآتَوُا الزَّکَاةَ فََخلُّوا َسبِیَلهُمْ إِنَّ اللََّه غَفُورٌ رَحِیمٌ 

حرام سپرى شد مشرکان را هر کجا يافتید  هاىپس چون ماه»

گاهى بکشید و آنان را بگیريد و به محاصره درآوريد و در هر کمین

                                                           
 39انفال، آيه  .1

 5توبه، آيه  .2
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پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و  .به کمین آنان بنشینید

زيرا خدا آمرزنده  .برايشان گشاده گردانید را  زکات دادند راه

 «.مهربان است

کین به هر نحوی صادر شده است. در اين آيه حکم کشتار مشر

گاهی به رکجا آنان را يافتید بکشید و در هر کمینهگفته شده 

کمین آنان بنشینید تا آنان را بکشید. اين دستور صريح ترور 

 مشرکین است.

 –همچنین محمد در حديثی صحیح در منابع شیعه و سنی 

ال اهلل فمن قال رسول اهلل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إ)

 (1قالها فقد عصم منی ماله ونفسه

د ام که با مردم بجنگم تا بگوينرسول اهلل گفت من مامور شده»

ن مرا گفت مال و جانش را از دست  که آن پس کسی .ال اله اال اهلل

 «نجات داده است.

همانطور که بین روش محمد در مکه و مدينه تضاد وجود دارد 

داند و آياتی که دستور به نمی اايمان کار بین آياتی که اجبار را در

                                                           
،  68/242بحار األنوار   ،1/53و صحیح مسلم ،  1335حديث 2صحیح بخاری ج  .1
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دهند تناقض آشکار بکارگیری زور برای اجبار مردم به ايمان می

وجود دارد. که نشانگر اينست که قرآن کار محمد است نه خدا، 

 کند.گويی نمیچون خدا که تناقض

 پاسخ: 

اين شبهه بارها مطرح شده، چرا روش دعوت پیامبر علیه صاله 

که مکه بودند  مکه و مدينه فرق داشت؟ چرا تا زمانی وسالم در

های هیچ خبری از فرمان جهاد نبود و بعد از ورود به مدينه جنگ

 مسلمین آغاز شد؟

سوال خوبیست اما ابتدا الزم است بدانیم اين قرآن تنزيلیست 

داند هر سخن جايی و هر نکته مکانی از جانب ربی حکیم که می

 دارد. 

وع کنیم: چرا در مکه هیچ فرمان جهادی داده با يك سوال شر

 نشد؟

جواب: چرا که در مکه امکان جهاد وجود نداشت. اتفاقاً اگر 

شد نشان از اين داشت که اين کالم از جانب فرمان جهاد صادر می

داند چه چیزی را کجا ذاتی ناآگاه و فاقد حکمت است که نمی
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يك فرض بر گردن هر  ی عملی با مشرکین ظالمبگويد. قطعاً مبارزه

مسلمانی است، اما هنگامی که اين کار میسر نباشد، صدور فرمان 

جهاد عملی جاهالنه است. چرا که عین خودکشی است و هیچ 

 ای نخواهد داشت. فايده

سازد، مومن سازد، مسلمان میپس اهلل متعال در مکه انسان می

ر پذيرش سازد، تا هنگامی که موعدش فرارسید اين مومنان دمی

 جابتاهر فرمانی از جانب اهلل متعال تأخیر نکنند و سمعًا و طاعتاً 

 کنند. 

توان همچون فرمان تحريم شراب ديد، که چرا اين فرمان را می

ز اکه مکه بودند فرمان تحريم شراب وجود نداشت اما بعد  تا زمانی

 ؟شودورود به مدينه به شديدترين شیوه ممکن تحريم می

که در سور مدنی آمده از اصول بنیادی  با کسانی خب پس نبرد

سالی  13اسالم است اما در مکه امکان اين کار وجود نداشت و از 

که وجود داشت برای تربیت و تعلیم و دعوت و پايان يافتن حجت 

برای مشرکین استفاده شد. البته دقت کنید فرمان ال اکراه فی 

الدين همواره وجود داشته و وجود دارد و ربطی به مکه و مدينه 
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ندارد. چرا که چه در هنگام قدرت و چه در هنگام ضعف هیچ 

 ی را مجبور به پذيرش اسالم کند. تواند کس ديگرمسلمانی نمی

ی آيات جهادی مدنی چیست؟ نبرد اسالم محدود پس فلسفه

 است به سه مورد: 

مبارزه با ظالمینی که به مردم )به خصوص( خداپرست ظلم . 1

 کنند. کنند و طلب ياری از خدا میمی

ینَ مِنَ الرِّجَالِ وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالُْمسْتَضْعَفِ

 الظَّالِمِ الْقَرَْيةِ ذِهِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِْلدَاِن الَّذِيَن يَقُولُونَ رَبَّنَا آخرجْنَا مِْن هَ

 1نَصِیرًا لَّدُنكَ مِن لَّنَا وَاجْعَل وَلِیًّا لَّدُنكَ مِن لَّنَا وَاجْعَل أَهْلُهَا

 ياری( مردان وو شما را چه شده است که در راه خدا و )برای »

گويند: کنید، آنان که میزنان و کودکان، مستضعف پیکار نمی

بر، بپروردگارا! ما را از اين شهر )مکه( که اهلش ستمگرند، بیرون )

و  و از جانب خود، برای ما سرپرستی قرار بده، و از جانب خود يار

 «.(مدکاری برای ما مقرر کن

 که عهدی بستن و شکستن کسانی. 2

                                                           
 75 ، آيهنساء .1
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ا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ اْلمُْشرِکِیَن ثُمَّ لَمْ َينقُصُوکُمْ َشیْئًا وَلَمْ إِلَّ

 يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ مُدَّتِهِمْيُظَاهِرُوا عَلَیْکُمْ أَحَدًا َفأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهَْدهُمْ إِلَى 

  1الْمُتَّقِینَ 

ها آن آنگاهايد، پیمان بستهها آن مگر کسانی از مشرکان که با»

وکسی را بر )علیه(  ،چیزی )از آن در حق شما( فرو گذارنکردند

ر را تا مدت )پیمان( شان به آخها آن شما ياری ندادند، پس پیمان

 «همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. .اتمام( برسانید )و

که در سلسله آيات ابتدايی سوره توبه فرمان جنگ با مشرکین 

 اند.گر آنانکه بر عهدشان ماندهشود مصادر می

 .که با مسلمین در جنگ هستند کسانی. 3

 لَا اللَّهَ إِنَّوَقَاتِلُوا فِی سَِبیلِ اللَِّه الَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا 

  2الْمُْعتَدِينَ  يُحِبُّ

 جنگند جنگ کنید، و ازو در راه خدا با کسانی که با شما می»

 «دارد.که خداوند تجاوزگران را دوست نمی .نکنیدحد تجاوز 

                                                           
 4 ، آيهتوبة .1
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 یههستند که در آي «فساد فی االرض»و اين موارد از موارد بارز 

 بِغَیْرِ  نَفْسًا َقتَلَ  مَن أَنَّهُ لَيیإِسْرَا بَِنی َعلَى کََتبْنَا لِكَمِنْ أَجْلِ ذَ 

ِض َفکَأَنَّمَا َقتََل النَّاَس جَمِیعًا وََمنْ أَحْیَاهَا الْأَرْ فِی فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ

 کَثِیًرا إِنَّ ثُمَّ بِالْبَیِّنَاتِ رُسُلُنَا جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْفَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا 

 1لَُمسْرِفُونَ  اْلأَرْضِ فِی لِكَۖ  ذَ بَعْدَ مِّنْهُم

داشتیم که هر کس به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر »

انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس يا فسادی در زمین شده 

ی مردم را کشته باشد و هر باشد بکشد، چنان است که گويی همه

ی چنان است که گويی همه ،کس انسانی را از مرگ نجات دهد

 گمان پیامبران ما با داليل روشنو بی .مردم را زنده کرده است

ن پس از آن در روی زمیها آن هم بسیاری از د، بازآمدنها آن برای

 «تجاوز و اسراف کردند.

 جواز مرگشان داده شده و غیر از اين باشد مانند اينست که کل

 ها را بکشند. انسان

غیر از اين سه مورد فرمان جهاد، هیچگونه فرمان ديگری برای 

 هجای قرآن بیان نکرد و هیچ .پیکار علیه کفار در قرآن نیست
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ای. است که کسی را به اجبار مسلمان سازيد! مطلقاً در هیچ آيه

خب وقتی قرار است اينگونه باشد که همه بايد مسلمان شوند، چرا 

است که به صراحت بگويد هیچ کافری حق حیات در  ای نیاوردهآيه

تر هیچ غیرمسلمانی. اينگونه ما زمین ندارد، يا به عبارت صريح

کرديم که بعد از ايران و روم و مصر اشاره نمیمسلمین نیز ديگر به 

به  مجبوررسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فتح شد، اما کسی را 

گويد که در نقاط اسالم نکردند. از طرفی ايشان اينجا مطالبی می

-سوره توبه می 5ی ديگر ضد اين بیان شده. مثالً در توضیح آيه

 گويد: 

 است: حال آيات و حديثی که ارائه شده

اال اهلل  ام با مردم بجنگم تا ال الهمن امر شده"ابتدا حديث 

 کنیم: ای از قرآن آغاز میجواب را با آيه ،"گويند

وإن کادوا لیستفزونك من األرض لیخرجوك منها وإذا ال 

  1يلبثون خالفك إال قلیال

د. خواهند تو را از ارض بیرون کنندر اين آيه بیان شده که می

پس چرا . ی زمین هست؟ خیر، فقط مکهمنظور از ارض کل کرهآيا 
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توان به جای ی عربیست که میايبه اين شکل آمده؟ چون قاعده

 ای با مفهوم عام را بیان کرد تا مفهوم را رساند. خاص، کلمه

الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى )حال حديث را ببینیم. 

ه ه ونفسمال ه إال اهلل فقد عصم منیيقولوا ال إله إال اهلل فمن قال ال إل

  (إال بحقه وحسابه على اهلل.

ی اربعه راجع به اين حديث اينست که منظور از ناس نظر ائمه

 اهلل علیه صاله وکه با رسول ددر اين حديث، فقط کفار مکه هستن

و نظر شیخ االسالم ابن تیمیه اينست که  .سالم در جنگ بودن

 دکفاريست که با مسلمین سر جنگ دارن منظور از ناس، اينجا فقط

 که دوحالت دارد: 

آورند علیه اسالم يا اينکه اسالم هم نمی ،يا اسالم بیاورند

 نباشند. 

در اسالم ال اکراه فی الدين -1تر است، چرا که: اين نظر معقول

سالم در هنگام فتح مکه را  و صالهاهلل علیهندای رسول -2هست، 

اش بماند در امان است، هرکس هرآنکس در خانهبه ياد آوريم که 

ی ابوسفیان باشد در امان است، هرکس در مسجد الحرام در خانه

 ؟دباشد در امان است. آيا کسی را کشتن
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صفوان ابن امیه در نبرد حنین با مسلین بود، در صف  -3

مسلمین بود، ولی مشرك بود!!!!!!! اگر قرار بر کشتن است، پس اين 

  1چیست؟

س نتیجه اينست که منظور از ناس، کل ناس نیست بلکه پ

 هم با شروطش.  و آن دکسانی هستند که با مسلمین سر جنگ دارن

سوره توبه را بررسی کنیم که با آيات قبلی که  5ی آيه 

 گذاشتیم مرتبط است. 

 :فرمايداهلل متعال می

شِْرکِینَ َحیْثُ وَجَدتُُّموهُمْ فَإِذَا انَسلَخَ اْلأَشُْهرُ الْحُرُُم فَاقْتُلُوا الْمُ

 الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا فَِإنوَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا َلهُمْ کُلَّ مَْرصَدٍ 

 2رَّحِیمٌ  غَفُورٌ اللَّهَ  إِنَّ  َسبِیَلهُمْ فََخلُّوا الزَّکَاةَ وَآتَوُا

هر  های حرام پايان پذيرفت؛ مشرکان راپس هنگامی که ماه»

را محاصره ها آن را )اسیر( بگیريد، وها آن کجا يافتید، بکشید، و

بر سر راهشان بنشینید، پس اگر توبه  یگاهکنید، ودر هر کمین
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را رها ها آن زکات را پرداختند؛ نماز را برپا داشتند، و کردند، و

 «مهربان است. یهگمان خداوند آمرزندکنید، بی

ی مورد دومیست که بیان در ادامه خب ساده است، زيرا اين آيه

بر  که عهد بستند و فرمايد مگر کسانیکرديم و آنجا اهلل متعال می

عهدشان باقی ماندند، پس اينجا منظور چه کسانیست؟ کسانی که 

 عهد بستند و بر عهدشان باقی نماندند. 

ی کما اينکه يهوديان عهد بستند و بر آن باقی نماندند و نحوه

ه را ديديم. در حالی که آن موارد مربوط بها آن م بابرخورد اسال

 دهد که ادعایها قبل از نزول اين آيه بوده و اين نشان میسال

ی اسالم بعد از مدتی افکن برای اينکه بگويد رويهشخص شبه

ی آن نیز در تغییر کرده صحیح نیست. بلکه اين وجود داشته و آيه

بعد از فتح مکه و عهد و  سوره توبه برای کسانی نازل شده که

 سالم بر عهدشان نماندند.  پیمان با پیامبر علیه صاله و

 ايـن کهی دوم از کالم سید قطب: معنی و مفهومی اما آيه

 : آيه از بخش

و ) گردد خدا آن زا خالصانه و دين»  وَيَکُونَ الدِّيُن ُکلُّهُ لِلَّهِ

 آزادانه و نترسند خدا از مؤمنان جز
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 و سدّها که است ، ايندارد «(کنند زيست خويش دستورآئین به

-، سّدها و مانعشود برداشته راه سر از محسوس و مادی هایمانع

، هاطاغوت عظمت و شوکت و قدرت و که در سلطه هائی

. است نمودار ، مجسّم ومردمان گردة بر چیره احوال و اوضاع در و

 تا شود برداشته هامانع سّدها و اين بايد

 ،زمین نـماند در خدا غیر برای قدرتی و سلطه هنگام بدين

 قدرت و سلطه جز یايقدرت چیره و سلطه برابر در مـردمان و

 محسوس هایمـانع و سّدها ايـن که زمان هر يزدان کرنش نبرند.

 عنوان به شوندمی آزاد ، مردمانشـد برداشته و زدوده مادی

. برگزينند فشاری هرگونه از رها را خود عقیدة اشخاصی و افرادی

 گرجلوه گروهی و دسته در اسالم مخالف عقیدة که شرط بدان

 با و باشند مادی نیروی دارای که گروهی و ، دستهنیايد

 را ، و جلو کسانینمايند زورگوئی و کنند وارد فشار ديگران بر آن

، بپذيرند را آسمانی هدايت خواهندمی ه با عالقهگیرند کب

 دين از را کسانی دارند که شوکتی و قدرت با نتوانند همچنین و

 جز قدرتی و سلطه هرگونه از را خويشتن عمالً  که برگردانند

-عقیده انتخاب در . مردمان قطعاًرهانندمی خدا قدرت و سلطه

 شکل به را عقیده ه اينک شرط ، بدانهستند آزاد خـود ی
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 ایچیره قدرت و سلطه که اين هن، نهند گردن ایمتفرّقه افراد

 کرنش برابرشان در و کنند اطاعت را آنان فرمان مردمان که گردند

و در  ببرند فرمان يـزدان قدرت از بايد تنها . چرا که بندگانکنند

رسند مین کرامتی و عزّت ها به. هرگز انسانکنند کرنش برابرش

زمـین( ) در انسان( هرگز، و )است بخشیده بديشان کـه خـدا

، و گردد خدا آن از خالصانه دين که زمان آن د، مگرگردآزاد نمی

. نشود کرنش او قدرت و سلطه در جهان برای سلطه و قدرتی جز

 :کنندمی جنگ مؤمنان گروه، بزرگ هدف اين به برای رسیدن

 لَّهِلِ حَتَّى ال تَکُونَ ِفتْنَةٌ وَيَکُوَن الدِّينُ کُلُّهُ  

و نیروئی نداشته باشند که بـا آن ای باقی نماند )فتنهتا »

 گردد خدا آن از بتوانند شما را از دينتان برگردانند( و دين خالصانه

و مؤمنان جز از خدا نترسند وآزادانه به دستور آئین خويش )

 «زيست کنند(.

هر کس اين قاعده 

 اين مسلمانان، کرداعالن آن برابر در را خود تسلیم و پذيرفت را

 آنچه و او نیّت ، و به جستجویپذيرندمی او از را تسـلیم و اعالن
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 به را ، و اين بخشپردازندنمی است او سینة در که

 : ارندگذوامی خدا

  1فَإِنِ اْنتَهَوْا فَِإنَّ اللَّهَ بِمَا يَْعمَُلونَ بَصِیرٌ  

 را اسالم و( دست بـرداشتند )خود نادرست روش ازپس اگر )»

 ار چیزهائی بیندمی ( خداکه ، چرابرداريد آنان از ، دستپذيرفتند

 «(.دهدمی کیفرشان وکنند )می که

در محمد  هایجنگمی تمااست که:  در انتهای اين بحث گفته

به دم مردن کر ف وادارمدينه مستقیم يا غیرمستقیم با هد

، میکشتنددم را مر هاجنگين ن در امسلماناد؛ بون شدن مسلما

دگی به برن را نشااخترن و دناو زند دکرمیرت غان را لشااموا

م سالل ابه قبور مجبوه باقیمانداد فراينکه اگرفتند تا میجنسی 

فوتش از محمد قبل د و فتااظاهر مؤثر در لبته روش اين امیشدند. 

ما پس د درآورد. اير حکومت خون را در زعربستای هکل شبه جزير

و برگشتند م سالاز ابجز مدينه ن محمد تقريبا کل عربستاگ مراز 

بوبکر شد. بدين ن امارده در ز هایجنگکافر شدند که منجر به 

ن را ناره آبان، دوناآبا  قفهوبیو حمانه ربیر بوبکر با کشتاانحو که 
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محمد ت فواز پس ن کل عربستااد تدد. ارکرم سالل ابه قبووادار 

 "ست.اقعی ن وايماد اجايزور در ائی رامؤيد ناکا

کند انسان قوی وقتی چیزی را نقد کند يك مسئله را نقد می 

کند با بردن بحث از پای مورچه به شاخ والسالم، ديگر سعی نمی

ای سنگی در چاه زرافه، خود را قوی نشان دهد. اگر ديوانه

بیاندازد، در آوردن آن کار سختیست، اما آيا اين سخت بودن 

 ت ديوانه دارد؟ هرگز!نشان از مهار

 اينجا چندين شبهه وجود دارد: 

ها برای مسلمان کردن بود؟ خیر! بلکه آيا تمامی جنگ -1

ی سه محوری بوده که بیان کرديم، چه در ها در حوزهتمامی جنگ

 زمان خود پیامبر علیه صاله وسالم چه پس از وفات ايشان. 

ن لشاامو، ادمیکشتنرا  "دممر"ها جنگين ن در امسلمانا -2

جنسی دگی به برن را نشااخترن و دناو زند دمیکررت غارا 

می م سالل ابه قبور مجبوه باقیمانداد فراينکه اگرفتند تا می

-مثال آن کسیست که سربازانش را به جنگ می پاسخ:؟! شدند.

گويد مردم فرستد و برای اينکه اذهان را به سمت خود بکشاند می

ين جنگ کشته شدند. آن مردم سرباز کشورمان متأسفانه در طی ا
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شد، توانستند به جنگ برنخیزند. اموالی که گرفته میهستند و می

غنائم جنگیست که هیچ منعی برای گرفتنش نیست. و اما بردگی 

دهند جنسی را نه اسالم، بلکه امروز اربابان اين جماعت انجام می

ری پیرامون ايم. اما مختصبا ذکر منبع بیان کرده 15که در فصل 

 ای هم اگر باشد رفع شود: دهیم تا شبههاين بحث اينجا توضیح می

ابتدای هرچیز فرض کنیم: من در محیطی هستم که شخص 

... بنده میدانم اگر وارد جنگی بشوم چه اتفاقی برايم خواهد افتاد

ر دام بنشینم و کاری به کسی نداشته باشم، نه میدانم اگر در خانه

و نه غنیمتی بدست خواهم آورد، نه کسی را  جنگ خواهم مرد

 شوم. میشوم و به تبعش اسیر کشم ونه دستگیر میمی

من از اين مسائل به خوبی آگاه هستم؛ حال . خیلی خوب

گیرم که وارد جنگ شوم... در اين جنگ هرکدام از تصمیم می

باخبرم... ها آن احتماالت در انتظار من خواهد بود که از تك تك

گر چیزی بدست بیاورم کسی اعتراضی بکند! و اگر چیزی از پس ا

 . "قانون جنگ است"دست بدهم حق ندارم بگويم چرا؟ چون اين 

 حال اصل مطلب

 داری بود؟ خیر. آيا اسالم موافق برده
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 داری داير کرد؟ خیر. آيا اسالم برده

 داری بود؟ خیر. ی اين نظام بردهآيا در صدد ادامه

 يفی از برده ارائه دهیم. اصالً بايد تعر

رد کنقدر کار میآبرده انسان بدبختی بود که نوع مذکر آن، بايد 

تا جانش به لب رسیده، بدون هیچ حقوق و شخصیت و احترامی؛ 

 شد باز به چشم بردههیچ ارزشی در جامعه نداشت اگر هم آزاد می

 دن ازکردند... با داليلی چون جنگ و زور و زايیده شبا او تعامل می

 شد. مادر برده و بدهکاری و درماندگی تولید می

-ی اينکه چون نمینوع مؤنثش نیز به همین شکل به عالوه

توانست همچون مذکرات زياد کار کند، بايستی از اندامش برای 

کرد، درنتیجه هر شب در تولید پول برای صاحبش استفاده می

داد حبش میگرفت و به صاکرد و مالی میی کسی صبح میخانه

اش بود ساعته24ی و... )البته صبح و شبی در کار نبود، اين وظیفه

 وگرنه شالق و کشتن در انتظارش بود(. 

.. .اين برده است که در ايران و روم و مصر و چین و هند و

 تواند منکرش باشد. نظامش به قدرت برقرار بود و کسی نمی
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غیرانسانی کامالً اسالم با اينچنین سیاست وحشیانه و پست و 

داريست و در جهت حذف آن مخالف است و به کلی مخالف برده

راهکارهای زيادی گذاشته که الزم به شرح تمامی موارد نیست 

 کنیم. فقط موردی اشاره می

فديه و مکاتبه و بخشش گناهان و صدقه و از طرف حکومت نیز 

زن  یرد و اگرگها تعلق میالمال به آزادی اسرا و بردهبخشی از بیت

دار شود آزاد است، اگر آسیبی از طرف صاحب به اسیر و بچه

بردگان سابق برسد آزاد است و... راهکارهای بسیار که الزم به 

 يادآوری نیستند. 

دهند؟ به اينکه اسالم گفته پس به کدام قانون اسالم گیر می

د شونمیها آن اسیرها را اگر امکان آزاديشان نیست و کسی پیگیر

 د. که از آنان فديه بگیرند و آزادشان کنند، نزد خودتان نگه داري

ای هم دار است که به اين بايد ايراد گرفت، چارهخیلی خنده

نیست، از بس اسالم محکم و بی راه رسوخ است، بايد آدم خودش 

. ولی درا به هر دری بزند که شايد توانست راه نفوذی پیدا کن

 ت. نیست!! نیست عزيزان، نیس
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گه نگويد اسیر را نگه دار کما اينکه االن هم اسرا را اسالم می

 گويد نزد خودت نگهش دار،دارند، با اين تفاوت که اسالم میمی

 چرا؟ 

چون اول از همه چیزی به اسم کمپ وجود خارجی ندارد، پس 

ده رحمت برای بر خواهانِ  اين گزينه منحل است؛ دوماً اينکه اسالم

ا ردهد او او را با اسالم آشنا کند، پس دستور می خواهداست و می

 هايت بپوشد،ت بنشیند، از لباسای خودت ببر، تا سر سفرهبه خانه

و  با او به خوبی رفتار کن، همچون پسرت او را صدا بزن، بگو پسرم

 که اسمش برده ها را قشنگ مقايسه کنید با چیزیدخترم )اين

جايگاهی  رده در اسالم هیچاست تا ببینید مفهومی به اسم ب

به  شودخواست مسلمان می ربگیرد، حاال اگ ندارد(، تا اسالم را ياد

مند بود از اگر عالقه .ماند تبعش آزاد، اگر نخواست بر دينش خواهد

اندازش خواهد قرارداد ببندند تا در طی زمان با پسصاحبش می

بتواند خودش را بازخريد کند و آزاد گردد، اگر نتوانست حکومت 

اسالمی موظف است در طی زمان بخشی از بیت المال به آزاد 

 کردن اينچنین افراد اختصاص دهد. 
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هیچ  دهد که اصالًها باالتر اسالم به برده ارزشی میاز تمام اين

ر د خدا دارند، ددر کرامتی که نز .تفاوتی بین او و صاحبش نباشد

تر ارزش عمل و چه بسا او با تقوای بیشتر از صاحبش بلند مرتبه

 باشد. اين چیز کمی نیست. 

 پردازيم. حال سوال اصلی از کنیز هست که به آن می

ی فرمايند کنیزی که راضی به رابطه نیست، چرا اسالم اجازهمی

 رابطه به او را داده؟

 دانم که اسالمبعنوان يك زن میگرديم. من به کالم اول برمی

ه کند اما برده خیر! بلکی مقابل من هست مرا اسیر میکه در جبهه

اسیر با شرايط خاص خودش. يعنی من اگر در اين جنگ اسیر شوم 

 گیرم به نوعی ازدواج کنم. خب آياکه بهش تعلق می بايد با کسی

یستم، جنگم مجبورم راهی اين جنگ شوم؟ مجبور که نمن که نمی

ه شوم چ اسیرروم و با اطالع از اينکه اگر ی خودم میپس با عالقه

 سرنوشتی دارم.

درنتیجه بعد از اسارت وقت نارضايتی نیست بلکه قبلش بايد 

ناراضی باشد. پس وقتی به جنگ آمده پس نارضايتی ندارد و ما 

گويند مسلمین به زنان ستیزان میدانیم اينکه اسالمهنوز هم نمی
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گويند؟ کدام کتاب اين را نقل کنند، از چه منبعی میوز میتجا

کنند؟ آيا هیچ زنی هست است؟ با کدامین دلیل بیانش می کرده

که ناراضی بوده باشد؟ اگر بله پس چرا به جنگ آمده؟ اگر خیر 

 تر از مادر هستند؟ی مهربانيهاپس اين جماعت د

 است؟ اما اسالم چرا اجازه داده

که اسالم معتقد است نیازهای زن بايستی برطرف دلیل اينه ب

ين چرا که زن در ا .شود و نه نیازهای مرد بلکه نیازهای غريزی زن

-ی تعدد همسر نیز میپذيرتر است. اين را در قاعدهزمینه آسیب

ولی  ،بینیم که جوازی برای مرد نیست که شوهر زنی شوهردار شود

د با توان. يا نه اسیر زن میتواند با مردی متأهل ازدواج کندزن می

 صاحبش رابطه داشته باشد، اما اسیر مرد مجاز نیست.

دانیم شخص نیاز غريزی به غذا دارد، تا گشنگیش رفع ما می

-دانیم نیاز غريزی به آب دارد تا تشنگیش رفع شود. میشود، می

ها دانیم نیاز به شريك جنسی دارد، تا نیاز جنسیش رفع شود. اين

ورده نکردن هرکدام در انسان مسبب اختالالتی آهستند و برنیاز 

. دو مورد اول حیاتی هستند که اسالم در ودشعصبی و جسمی می

شرايط اضطرار که جان آدمی در خطر است، رفع کردنش را به 
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هرشکلی مجاز کرده )غیر از اينکه به ديگری آسیب برساند(. و 

به آنچه پاکیزه است کردنشان را همچنین در حالت طبیعی برطرف

 محدود کرده، چه خوردن و آشامیدن، چه نیاز جنسی. 

 سوال ما از کوردالن اينست: 

ش ورده شدن اين نیازآکنید زن بايد با براالن چرا شما فکر می

توسط يك مرد که با او بايد مثل همسرانش برخورد کند مخالف 

-میباشد؟ چرا؟ اين حرف شما مثل اينست که زن بگويد غذا ن

خورم!!؟ مثل اينست که خواهم چون من دستپخت شما رو نمی

خورم با آب شما راحت بگويد من آب چاه خودمان را فقط می

ورده شدن نیاز جنسی زن، آدقیقاً مشکل شما االن با بر نیستم.

در زمانی که به انتخاب  ؟توسط کسی که بهش تعلق گرفته چیست

مچون اسرای هوازن( خودش اسیر شده و امکان آزاديش نیست )ه

 ی آزاديش را نداده؟و کسی هم فديه

محلی کرده، کمو اسالم به زن توهین  دنويگسبحان اهلل، می

الم د که اسآينظر میه کنه، دقیقاً بمیدرحالی که انسان وقتی فکر 

 دينی مختص زنان است.
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ا باما چه کسانی مرتد شدند؟ دلیل ارتداد چه بود؟ و چه رفتاری 

  آنان شد؟

اد ابیم که ارتديی ارتداد در عربستان را ببینیم درمیاگر نقشه

ای مانعین زکات بودند که همچنان خود دسته :بر چند دسته بودند

 دانستند. را مسلمان می

 گشتندای، پیرامون پیامبران نوظهور جمع میدسته

نشین بودند که بادی به هر جهت ای هم اعراب باديهدسته

 سالم نیز منتظر بودند خود پیامبر علیه صاله و بودند. در زمان

 شوند. ها آن پیرو منهجتا ببینند مکه پیروز است يا مدينه، 

 دالئل اصلی ارتداد چه بود؟

وفات رسول اهلل  یدلیل مصیبت ناگهانه يکه خوردن افراد ب

علیه صاله وسالم، عدم شناخت درست و اصولی اسالم )کما اينکه 

ند زکات را فقط بايستی به رسول اهلل علیه کردافرادی تصور می

دادند و بعد از وفات ايشان ديگر دلیلی برای صاله وسالم می

های جاهلیت در قبايل و عدم پرداحت زکات نبود(، وجود زمینه

ی جاهلی )اين مورد را به گسیختگی کامل از آداب و باورهای دوره

-ش میقبیلهوضوح در جمع شدن هر قبیله و طايفه دور پیامبر 
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گری ورزی نسبت به يکديگر و دسیسه توان ديد(، دشمنی و حسد

دشمنان اسالم، اعم از يهود و نصاری و مجوس )کما اينکه اقوام 

-مرتد در شمال و در عراق، از سوی حکومت ساسانی حمايت می

داری )وجود طلبی و حرص و آز شديد برای حکومتشدند(، جاه

ادراك مالفیل له خرطوم  الفیل و ماپیامبرانی که ادعايشان بر 

چیز است. کسانی که بالفاصله بعد از به حکومت  طويل، گواه همه

رسیدن، قصد حکومت اسالمی را کردند و در صدد حذفش 

 اندوزی از راه دين. برامدند(، دنیا پرستی و ثروت

گی اکثر قريب به اتفاق قبائلی که مرتد شدند اصالً با اسالم جن

د، بلکه با ديدن قدرت اسالم، خودشان آمده و اسالم نکرده بودن

ر ها را با اهل مکه داشت و دترين جنگآورده بودند. اسالم بزرگ

عوض اين شهر از معدود مناطقی بود که بر دين باقی ماند. چرا؟ 

مگر نه اينکه در فتح مکه مجبور شده بودند دين را بپذيرند تا 

آيه پنج سوره توبه اظهار کشته نشوند؟ مگر نه اينکه از ترس 

 ها بر اسالم ماندند؟کردند! پس چطور شد که ايناسالم می

ارضاه با  از طرف ديگر گفته ابوبکر صديق رضی اهلل عنه و

ها را به دين بازگرداند. کدام کشتار وقفه اينرحمانه و بیکشتار بی
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پیچد که قدر گوش به گوش میرحمانه؟ نصايح صديق اکبر آنبی

ی فرانسوی کتاب تاريخ ش به گوش ويل دورانت نويسندهصداي

 نويسد: رسد و آن را میتمدن نیز می

های خود م(: مسلمانان در جنگ 1981ويل دورانت )متوفی 

شما را به »گويد: چه میها آن خوی نبودند. ببینید ابوبکر بهوحشی

 .کنم که از من ياد داشته باشید: عادل باشیدچند چیز سفارش می

از  .رحیم باشید .ولی تسلیم دشمن نشويد ،بمیريد .دلیر باشید

درخت خرما را نبريد و  .کشتن پیرمردان، زنان، و کودکان بپرهیزيد

گوسفند و گاو و شتر را جز  .درخت میوه را قطع نکنید .نسوزانید

قول خود را، حتی نسبت به دشمنان، حفظ  .برای خوردن نکشید

 اند،ها گوشه گرفتهذشت که در صومعهبه کسانی خواهید گ .کنید

گیريشان واگذاريد، اما ساير مردم را وادار کنید که را با گوشهها آن

به کسانی خواهید گذشت . يا مسلمان شوند و يا به ما جزيه دهند

آورند، اگر از آن ها برای شما میگون در ظرفهای گونهکه خوردنی

را خواهید ديد که وسط سر کسانی  .خورديد، نام خدا را ياد کنید

به  .را با شمشیر نزنیدها آن اند،را تراشیده و اطراف آن را واگذاشته
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دشمنان را میان اسالم يا شمشیر مخیر « نام خدا حرکت کنید.

 1کردند، بلکه انتخاب میان اسالم و جزيه و شمشیر بود.نمی

سر گويیم اربابان خردگرای نويسنده چه بالها که بر ديگر نمی

کردند نیاوردند نه برای دلسوزی و حمله میها آن کسانی که به

بلکه صرفا برای حفظ منافعشان. منافع که کودکان و  ،خیرخواهی

 کنند، پیرمردان و حیوانات در برابرش قد علمزنان تهديدشان می

مه اند! البته نبايد هم تعجب کرد، انسانی که بر باطل هست، هکرده

 ترسد، حتی حیواناتداند و از همه میخود می ی حق علیهرا جبهه

 يك سرزمین. 

 چه بد تفکر و چه بد سرشتی دارند. 

های متوهمی که فقط در پی اين هستند که بگويند ما انسان

بزرگیم و همه را مطیع فرمان خود کرديم و همه تفکر ما را 

ی باقیمانده از پذيرفتند )همچون کوروش هخامنشی که در استوانه

کند( در کتابشان از خود بدلیل اينکه همه ، اين را بیان میاو

                                                           
، ويل دورانت، ترجمه احمد آرام و ديگران، انتشارات 244 – 243/  4تاريخ تمدن  .1

 1373علمی و فرهنگی، تهران، چاپ چهارم 
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گويد و به اصطالح برای خودش مطیعش شدند خود را ثنا می

 کند. اما آيا اسالم نیز اينگونه بوده؟می زنوشابه با

 َيدْخُلِ  وََلمَّا أَْسلَمْنَا قُولُوا وَلَکِن تُْؤمِنُوا لَّمْ  ُقلقَالَتِ الْأَعَْرابُ آمَنَّا 

 أَعْمَالِکُمْ  مِّنْ يَلِتْکُم لَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ تُطِیُعوا وَإِن قُلُوبِکُمْ فِی الْإِيمَانُ

 1رَّحِیمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ إِنَّ شَیْئًا

( )ای پیامبر!« ايمايمان آورده»اعراب )باديه نشین( گفتند: »

هنوز وايم، ايد، لیکن بگوئید: اسالم آوردهشما ايمان نیاورده»بگو: 

عت هايتان وارد نشده است. واگر خدا وپیامبرش را اطاايمان در دل

شود، همانا خداوند کنید چیزی از )پاداش( اعمالتان کاسته نمی

 ««.مهربان است یهآمرزند

زند، اسالم در پی اين نیست که اسالم با واقعیات حرف می

لمین گدايی ايمان کند، هرگز! ال اکراه فی الدين همیشه شعار مس

شده و نه زوالی پیدا کرده، به قوت خود  خجا نه نسبوده در همه

زند که باقیست تا ابد اآلبدين. از اين روست که اسالم، توهم نمی

بگويد و اکنون اعراب را نیز به پذيرش اسالم مجاب کرديم و ما 

ی اين کارها را کرديم و اعراب بر پای ما بوسه زدند و برتريم. همه

                                                           
 14 ، آيهحجراتی سوره مبارکه .1
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گويد اگر اسالم هم آورديد جايی ه، به هیچ وجه! اسالم مینه نه نه ن

برای منت گذاشتن، نیست، اين خداوند متعال است که بر شما 

خب وقتی به زور  ايد.يافتگان شدهمنت گذاشته و شما از هدايت

 باشه ديگه کدام منت و کدام کشك؟

 يَمُنُّ اللَّهُ  بَلِ إِسْلَامَکُم عَلَیَّ تَمُنُّوا لَّا قُليَمُنُّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا 

 1صَادِِقینَ  کُنتُمْ إِن لِْلإِيمَانِ هَدَاکُمْ  أَنْ عَلَیْکُمْ

د، انگذارند که اسالم آوردهها بر تو )ای پیامبر( منتّ میآن»

 گويیداسالم آوردنتان را بر من منّت نگذاريد، بلکه اگر را ست»بگو: 

که شما را به )سوی( ايمان هدايت نهد خداوند بر شما مّنت می

 ««.کرده است

ی  شبهه: سلیمان روش زور و ترس را برای هدایت ملکه

 .بردکار میه سبا ب

ان پیامبراز گذشته مخصوصا ام قواز اهائی ستاندامعموال آن قر"

-تأيید گفتهان بعنورا باشند( ر گازساآن قررات ستودکه با )را قبلی 

-هنحو، سبای ملکهن و سلیمان ستادا درکند. مثال میح هايش مطر
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ين در امیکند. ن حد بیاای وابه خدن يماابه را  ملکهن نداخوافری 

، قت کنیده دمدآنمل  یمبارکه یرهسو 44-20ت يادر آکه ن ستادا

 "؟میبینیدل در آن ستدالو اقعی وايت اهدی از ثرايا آ

 پاسخ: 

آن بخشی را های پیشینیان کامالً درست است. قرآن از داستان

اد کند، که الزم به ذکر است و در رسیدن به هدفش از آن يبیان می

ی افراد کند. اما هدف چیست؟ از منظر نويسنده، اينکه همهمی

ن مطیع پیامبر عزيزمان )صلی اهلل علیه وسلم( شوند، اما خود قرآ

کند که از هر راهی استوارتر هدف را هدايت به راهی معرفی می

 است: 

 1أَقْوَمُ ِهیَ لِلَّتِی َيهْدِی الْقُرْآنَ ذَا هَإِنَّ

بی شك اين قرآن، به راهی که آن استوارترين راههاست، »

 «کند.می هدايت

در هیچ جای قرآن، هدف از اسالم و ايمان، برتری برای پیامبر 

پیامبر علیه صالة  ،جا هم با اسالم و ايمان سايريننیست و در هیچ
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. شايد منتقد بگويد پس رياست است نکردهوسالم برتری کسب 

 حکومت چیست؟ اين برتری نیست؟ 

آری، رياست بر ديگران برتريست اما نه در نظام اسالمی، بلکه 

در نظام جاهلی. در نظام جاهلی که برای رسیدن به رياست 

-کنند، به مناسبت رسیدن به آن جشن میيکديگر را تخريب می

گويند، اما آيا در نظام ه تبريك میکه به آن رسید گیرند، به کسی

اسالمی نیز اينچنین است؟ خیر! بلکه در عوض مردم بايد برای 

گیرد دعا کنند که خدايا مواظبش که رياست را برعهده می کسی

کوتاهی کند و يا منحرف شود. رياست را خود شخص  اباش، مباد

ان پذيرد، بلکه سايرين هستند که ابتدای امر از مینیست که می

کنند. اگر شخص را ببینند که مشتاق اين خودشان او را انتخاب می

کما اينکه فاروق اعظم در  .دهندرياست است، آن را به او نمی

بکر صديق رضی اهلل تعالی عنهما خودش واپسین لحظات عمر ابی

عالقگیش را به آن کند و بیرا برای امر خالفت ناتوان معرفی می

گويد: اگر خواهانش بودی آن را به بکر به او میدارد، و ابیابراز می

 1سپاردم.تو نمی

                                                           
 49 /1ألنافة امآثر  .1
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چرا عمر فاروق رضی اهلل تعالی عنه به گرفتن امورات در 

کار  دهد؟ مگر نه اينکه با اينعالقگی نشان میی قدرتش بیقبضه

قدرتی عظیم در دستانش خواهد بود؟؟ مگر نه اينکه ايران و روم 

ی بعد از آن قرار بود با غارتشان ثروت ی سقوط بودند ودر آستانه

ه هنگفت بیايد و او برای خودش کاخ بسازد و محافظانی را بر درگا

های زرين به تن کند و از بهترين غذاها کاخش بگمارد و لباس

ای قهعالقه بود؟ او عالبخورد و با زيباترين دختران بخوابد؟ چرا بی

 ونبود بیافتد. ايران  کدام از اين اتفاقات قرار نداشت چون هیچ

روم فتح شد اما قرار نبود چپاولی صورت گیرد، قرار نبود ثروت 

ز امردم غارت شود، قرار نبود خلیفه از مردم جدا شود، قرار نبود 

ظلم کرده، محافظ ها آن ترس کسانی که در نظام حکومتیش به

شخصی برای خودش بگمارد )چون اساساً قرار نبود ظلمی صورت 

ها رانیش شود. تمام اينقرار نبود اين قدرت مسبب هوس بگیرد(،

کند، )که در سیاستی در قرآن معرفی میی کتاب بیرا نويسنده

، داندها را میپردازيم( و از اين رو که او اينفصل چهارده به آن می

نامد. آری او دکتر است اما فارغ التحصیل از خود را دکتر می

 دانشگاه جهل شیطانی. 
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در اسالم برای رسیدن به رياست عالقه ندارد، حتی  کسی

 خواهم فرزندانم به اين مقام برسند. چرا کهگويد نمیخلیفه می

يعنی اينکه  .داند رياست در اسالم يعنی مسئولیت، نه امتیازمی

ی شتری از خزانه اعمر از خانه برون رود در پی شتر چرا که مباد

ی رفتار سخگويش باشد. همهالمال کم شود که در قیامت پابیت

آيا عاقالنه است  .يك مسلمان يك محور دارد و آن قیامت است

تر باشد، بايد در داند هرچه وظايفش بیشتر و سنگینکسی که می

ترينش نیز پاسخگو باشد، از عمد وظايفش را افزون قبال کوچك

 سازد؟ مثالً جای ديگری را به سرزمین اسالمی اضافه کند درحالی

 داند توان رسیدگی به آنجا را ندارد! هرگز. میکه 

ی اين مقدمه برای رسیدن به اين بود که دريابیم آيا همه

که  ی اين کالم، در رسالتش به دنبال برتری بوده؟ هنگامیآورنده

وضعیت جانشینانش به اين صورت است مشخص است که وضعیت 

است و خودش چگونه خواهد بود. پس چرا در پی اسالم سايرين 

را ها آن حاضر است با بزرگانشان، با حکومتشان بجنگد تا بلکه شر

از سر مردم کم کند؟ جواب اينست که دلسوزی برای سايرين 

محور رفتار با يکديگر در اسالم است. پسر برای پدر دلسوز است و 

کند و ازواج برای پدر برای پسر نیز. برادر برای برادر دلسوزی می
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همگی  .اشيهايه برای همسارای دوستش و همسيکديگر و دوست ب

حتی با کسانی که از  ،کننداز روی دلسوزی با يکديگر تعامل می

 اند. روی دشمنی به سويشان آمده

 سائلیمها را به کالم ابتدايی منتقد برگردانید، قرآن از تمام اين

زند که تأيیدی باشد بر دستور اسالم و اکنون که ما حرف می

-یمتوانیم از تفاسیری که نادرست ارائه دانیم، میا میدستورات ر

 شوند آگاه شويم و بهتر اين کالم را درك کنیم. 

حال به سراغ داستان سلیمان نبی )علی نبینا وعلیه صالة 

 وسالم( برويم و ببینیم به چه چیز نقد صورت گرفته است؟

ی آيات، فقط مطالب حائز اهمیت را نقل خواهیم کرد: شماره

 اند. یش از آيه آورده شدهپ

 يیددرآطاعت ا از در امرو گى مکنید ربر من بز" 31ی آيه

همسايه ر کشو، از يگرن دشاهادنیز مثل پان )توضیح: سلیما

ه و عقیدی از آزادی ثر، اطلبدمیط شرو قید طاعت بیو اتسلیم 

ر[ ]کشوان سراى )سبا( گفت  32ارد(... ندد جوويت اهدل و ستدالا

رى را کال[ شما ]تا به حار هید که بى حضودبه من نظر رم کادر 
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]لى[ و يم ورالو دمند وگفتند ما سخت نیر 33ام... ادهفیصله ند

 هى... دمىر ستودبا توست بنگر چه ر کار ختیاا

نويسنده، زير خط اول که پیام سلیمان نبیست خط کشیده و 

ت بیشتر در کنار اين آيه و آيا کند. ما هم اندکیآن را مشخص می

کنیم برخالف آيات بعدی که توضیحاتی درموردشان داده صبر می

 قبل. 

خواند، می ی سبا را به تسلیم فراسلیمان نبی علیه السالم ملکه

با پیامی کوتاه و رسا: فکرنکنید که از من برتر هستید )چرايی اين 

تاريخ بشريت قضیه نیز مشخص است، سلیمان چیزی دارد که در 

فقط يك نفر داشته آن هم سلیمان است. از اين رو سلیمان با 

دارد که برتری مجويید، چرا؟ چون چیزی برتر از قاطعیت بیان می

آنچه من دارم در زمین وجود ندارد، نه پیش از من بوده، نه اکنون 

هست و نه بعد از من خواهد بود. اين هم به سبب دعايی بود که 

السالم کرد و از خدا ملکی خواست که بعد از او کسی سلیمان علیه

ی نامه( تسلیم فرمان گرديد. در نامه با لفظ را نسزد. حال ادامه

برای ذکر مطیع و فرمانبردار ياد شده، اما اين لفظ  "مسلمین"

صرفاً به معنی مسلمان نیست و بلکه معنی اصلی آن تسلیم شده 
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ينجا دعوت به اسالم بوده، توانیم سر خود بگويیم ااست. ما نمی

چرا که هیچ شاهدی بر اين ادعا نداريم. پس کلمه را از معنی خود 

 سازيم و همان تسلیم ترجمه خواهیم کرد. خارج نمی

تسلیم را خواسته است؟ دلیل مشخص است. ها آن اما چرا از

عوت ها برسد و اولین مانع در برابر دی انساناسالم بايستی به همه

هراسند، دينی کت هستند، که از آمدن دين جديد میسران ممل

هشدار ها آن به مردم را آشکار نمايد. پس ابتدا بهها آن که ظلم

م ها، به اسالشود که مقاومت نکنند. و اول از همه نیز آنداده می

 شوند. دعوت می

اين امريست بديهی. شما وقتی بخواهید چیزی را به مردم 

ی لکهبرسانید، ابتدا بايد با سران آنجا به توافق برسید. حال چرا م

تسلیم شود؟ چون اسالم از جانب خداوند است و  "بايد"سبا 

اه به همه برسد و هرمانعی را بايستی در اين مسیر از سر ر "بايد"

 برداشت. 

نیز مثل ن )توضیح: سلیمانويسد. حی میاينجا نويسنده توضی

ط شرو قید طاعت بیو اهمسايه تسلیم ر کشو، از يگرن دشاهادپا

 (.اردندد جوويت اهدل و ستداله و اعقیدی از آزادی ثر، امیطلبد
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فرمانروايی که در پی فرمانروايی و ملك بیشتر است و  :اوالً

ز شود که امیها راضی چشم به ثروت دارد، با تطمیع و هدايا و باج

اش دست بکشد، چون هدف اصلیش نیز همین بوده، تاراج خواسته

و نابودکردنشان و در ها آن يك سرزمین و غنیمت گرفتن دارايی

دم کند و بعد مرآخر رها کردنش به حال خود يا نه ابتدا اشغال می

گیرد که باز هم مشخص است چشم به ثروت بیشتر را به بردگی می

 دارد. 

شود ی سبا آزموده میتان سلیمان اين نکته توسط ملکهدر داس

شود که سلیمان در پی ثروت بیشتر نیست، بلکه و متوجه می

آيد. )در هدفی باالتر دارد و آن هدف، از مصدری غیر مادی می

ای که جناب نويسنده در انتهای داستان قید کرده به اين نکته

 ( .مسئله باز خواهیم گشت

حث ذکر شد که اسالم آنچه از قصص و داستاندر سرآغاز اين ب

کند، با هدف رسیدن به هدف نهايی خودش است ها را که ذکر می

 کند. را در مسیر دستورات اسالمی بیان میها آن و
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مشابه اين نامه را رسول اهلل علیه صالة وسالم نوشت به سوی 

 ای که به سوی هرقل، عظیم روم فرستادهقیصر و کسری که نامه

 شد به اين شکل است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم من محمد عبد اهلل ورسوله إلى هرقل )

عظیم الروم سالم على من اتبع الهدى أما بعد فإنی أدعوك بداعیة 

اإلسالم أسلم تسلم وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتین وإن تولیت 

يا أهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا فعلیك إثم األريسیین و 

وبینکم أن ال نعبد إال اهلل وال نشرك به شیئا وال يتخذ بعضنا بعضا 

 (12أربابا من دون اهلل فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون

 بسم اهلل الرحمن الرحیم»

ی خدا به هرقل، بزرگ و رئیس روم، از محمد بنده و فرستاده

ه اسالم کس که هدايت را پذيرفت. اما بعد! من تو را ب سالم بر آن

ر که وکنم. تسلیم شو تا در امان باشی و اسالم بیادعوت می

خداوند پاداش دوبرابر نصیبت کند. پس اگر روی گردانی، گناه 

ای اهل کتاب! بیايید به سوی )آريسیین به گردنت خواهد بود. و 

                                                           
 64عمران آل .1

 متفق علیه .2
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سخنی که میان ما و شما يکسان است، که جز خدا را نپرستیم، و 

، بعضی از ما بعضی ديگر را به جای خدا چیزی را شريك او نسازيم

پس اگر )از اين دعوت( روی گرداندند، بگويید: «. به خدايی نگیرد

 «(.گواه باشید که ما مسلمانیم»

اسالم بايد به همه برسد، با کسی هم تعارف ندارد. اگر آنجا 

 سلیمان نبی علیه السالم به لشکری از جن و انس و پرندگان مجهز

ر از آن خبرها نیست، بحث اسالم هست، ولو من بود، اينجا ديگ

عربی باشم که تا ديروز کسی از حالم خبر نداشته باشد، ولو من 

حجازی باشم که ده سال است حکومت دارم و تو رومی باشی که 

اند. وقتی حرف لشکريانت همواره زبانزد شجاعت و جنگجويی بوده

 خدا با ماست و زنیم، ما همواره قوی هستیم چرا کهاز اسالم می

 قدرت خدا مافوق هر قدرتیست. 

بحث از کشورگشايی نیست، همانطور که در داستان سلیمان 

بینیم که مملکت سبا به مملکت سلیمان نبی علیه السالم نمی

ای اندوزی هم نیست، چراکه سلیمان ذرهاضافه شود، بحث از ثروت

پذيرد، بحث از غارت و غصب هم نیست، چرا که از ثروت را نمی
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سلیمان در پی اسالم طرف مقابل است و طی مراحل مختلف، 

 نماياند. بزرگی خدا را به او می

بحث از کوروش نیست که با ورودش به نینوا نابودی را برايشان 

بحث از داريوش نیست که مخالفانش را به بدترين و  1.به ارمغان برد

بحث از خشايارشاه نیست که  2.دادشیوه عذاب میترين وحشیانه

بحث از هیتلر نیست که . عام صادر کنددر حین مستی فرمان قتل

بحث  .های ديگر را نابود کندبرای وسعت سرزمینش سرزمین

ناپلئون نیست که با حیله، اهالی مصر را بفريبد و مجاهدين را 

هدين لیبايی را بحث از ايتالیای موسولینی نیست که مجا .عامقتل

بحث از  .عام کندبه جرم مخالفت با پیشرفت کشورشان قتل

انگلستان نیست که رئیسش پشیزی ارزش برای مردگان هندی 

قائل نباشد و بحث از آمريکا نیست که هرگاه دلش خواست به 

 ای حمله برد. هرجا به هر بهانه

شود و آنگاه که افسار را طاغوت بر پشت جاهلیت سوار می

 دارد. رفت، رحمی روا نمیگ

                                                           
نامه، ترجمه رضا مشايخی، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و گزنفون، کورش .1

 216تا  214، صفحه 1386فرهنگی، 

 ی داريوشی بابل در کنار کتیبهتحريريه .2
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خواهی می ،ی سبا باشخواهی ملکهزنیم، میاز اسالم حرف می

خواهی کسرای ايران. در برابر اسالم حق درشتی می ،قیصر روم

نداری و بايد تسلیم باشی، تسلیم باشی که دين حق به مردمت 

 آن خدا شود.  برسد، تا دين همگی از

 ی ادعاهای نويسنده... ادامه

ای سران  :)سبا( گفت"گويد ی بعدی نويسنده میآيه در

 "کشور

صبرکنید، سبا کیست ديگر؟ منظور از سبا چیست اينجا؟ شايد 

جواب  را شياهخیال بابا، مهم نیست، سعی کن نقدکسی بگويد )بی

ولی  .ی(هاهمیت ند دايی که زياد مهم نیستنهی و به چیزهبد

نظر بنده خیلی مهم است. کنند، به ها فکر میبرخالف آنچه اين

ی يك کتاب از خودش چیزی را خیلی مهم است که نويسنده

. سبا ديگر کیست؟ دو حالت تافزايد که هیچ سندی بر آن نیسمی

کند و بیشتر ندارد: يا اين شخص به میل خودش تفسیر می

ی سبا، دهد و اينجا تصمیم گرفته بجای ملکهبرداشت صورت می

ی مسائلی که بیان ن صورت مشخص است همهکه در اي .بگويد سبا

خواهد چیزی بآيد که هرجا کند از چه نفس سرکشی میمی
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کاهد و نهايتاً باب میل خودش آن را افزايد و هرجا بخواهد میمی

داند که در اين صورت ديگر کند. يا اينکه شخص نمیتفسیر می

چاه تواند خیلی راحت سوزنی رادر کنیم؟ يك احمق میچکار می

بیاندازد، علم زيادی الزم نیست، نیاز نیست دکتر باشی تا سوزن را 

-بر است و طول میبه چاه بیاندازی. اما پیدا کردن آن سوزن زمان

شود، کشد و اين طول کشیدن مسبب بدبخت شدن بسیاری می

 کنند انداختن سوزن در چاه کار شگفتیست. بسیاری که فکر می

ای یم نويسنده جز ادعا و پیروی از هواين را بیان کردم که بدان

 ی بحث و مطالب... کند. ادامهنفس شیطانیش کاری نمی

گويد؟ نوشته چه می 34ی نويسنده در توضیحی که در آيه

ه و تباآن را يند ى درآبه شهرن چون شاهادپا :]ملکه[ گفت"

گر اکنند )توضیح: يعنی ينگونه مىو انند دامىگرار خورا نش اعزيز

  "میکند(ه تبان را ماربیايد کشون سلیما

کند، اما اول از همه ملکه يك مطلب را خردمندانه بیان می

خواهد نشان دهد کنند. او میها مطابق میلشان برداشت میاحمق

داشتن جاه و توان دلیلی برای شروع يك جنگ نیست، چرا که 

پیروز شوند، بزرگان ما را ها آن سودی در آن نیست، چه بسا اگر
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-ظفر يابیم ما بزرگانشان را ذلیل میها آن کنند و اگر ما برذلیل می

کنیم. پس حال که اينگونه است بهتر است جنگی صورت ندهیم تا 

 هدف واقعی اين شخص را دريابیم. 

ی سبا هستند که احمقی همچون های ملکهها خردمندیاين

کند. چه رف که بخواهد تفسیر میی کتاب آن را به هر طنويسنده

ی آخر بسیار زنانی که عقلشان از هزاران مرد بیشتر باشد. در نکته

 اين بحث به اين مطلب بازخواهیم گشت ان شاء اهلل.

ى به سو"نويسد نويسنده می 37ی در ترجمه و توضیح آيه

بر اربدر يم که آورمىن يشااکه قطعا سپاهیانى بر ]سر[ د گرزبان ناآ

بونى زارى و به خور[ ياو از آن ]دشته باشند اگى ندديستاب اها تانآ

ن ناای آبره سپاو لشکر ن مىکنیم )توضیح: سلیمان نشاوبیر

يعنی ن نانی آنساق احقودن پی ضايع کرو در بیند میارك تد

آن غالب قرن روش ين همااست ن اناآمین زسرل شغادن و اکرارخو

 ".ست(ا

یمان نبی علیه السالم گفت به شما سوال: چرا بعد از اينکه سل

حمله خواهم کرد، حمله نکرد که حقوق انسانی را ضايع کند و 

سرزمینشان را اشغال کند؟ حداقل يك دقیقه به اين سوال فکر 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

932 

 

ی مطالب را بخوانید، چرا که سوال مهمیست. گفته کنید بعد ادامه

که روش غالب قرآنی ضايع کردن حقوق انسانی، خوارکردن و 

پذيريم پذيريم اما میغال سرزمین ديگران است، ما اين را نمیاش

آنچه سلیمان نبی در سر داشته، هما امريست که روش غالب قرآن 

حال سوال ما ايسنت که چرا سلیمان نبی علیه السالم به  .است

روش قرآنی از ديدگاه نويسنده عمل نکرد؟ از دو حالت خارج 

روش قرآنی اينگونه است که يك: نويسنده دروغ گفته که  .نیست

خواسته آنجا نوشته؛ دوم: نويسنده دروغ گفته که سلیمان نبی می

را غارت کند و حقوق انسانی را ضايع کند!!! در هر صورت نويسنده 

دروغگوست، شکی در اين نیست، اما او کدام دروغ را برگزيده؟ 

 دروغ اول يا دروغ دوم؟ و شايد هم هر دو دروغ. 

برابر تطمیع و باجی که فرستاده شده خود را سلیمان در 

دهد و ملك عظیمی که در اختیارش هست را خشمگین نشان می

کند که به شما حمله سازد و تهديد میبه آنان خاطرنشان می

کنم. کی؟ همه يا بزرگان را؟ آيا خواهم کرد و با ذلت بیرونتان می

رون کردند و ی مردم را بیمسلمین که به ايران حمله کردند همه

خوارشان کردند يا فقط بزرگان را؟ آيا مسلمین که دمشق را 

گرفتند فقط بزرگان را خوار کردند يا همگان را؟ آيا مسلمین که 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

933 

 

قسطنطنیه را فتح کردند همه را خوار کردند و کشتند يا فقط 

سلیمان نبی  .بزرگان خوار گشتند؟ جواب به روشنی آفتاب است

-کند که شما فکرمین و سران را تهديد میعلیه السالم نیز بزرگا

خواهم تسلیم شويد؟ چه کنید من برای مال و منال است که می

چیز کم دارم که در سرزمین شما باشد و من آن را بخواهم؟ آيا 

کند؟ آيا آنجا سپاهی از جن داريد آنجا باد به فرمان شما حرکت می

جا پرندگان را در که انواع کارها را برايتان انجام دهند؟ آيا آن

اختیار داريد؟ به چه چیزی نیاز دارم که آن را در سرزمن سبا 

نبود که از شما  جهت پذيرم چون از آنها را نمیبجويم؟ هرگز اين

خواهم دين همگی از آن خدا خواستم تسلیم شويد، بلکه من می

 پذيريدنمی شما که حال .باشد و آيین برحق اسالم به همه برسد

-کنم و خوار و ذلیلتان می، مشکلی نیست، حمله میيدشو تسلیم

رانم. و سلیمان نبی علی نبینا وعلیه کنم و از آنجا بیرونتان می

ی سبا بايستی زن هوشیاری باشد که داند که ملکهصالة وسالم می

ی ملك سلیمان از فکر جنگ بیرون با شنیدن اين تهديد و آوازه

ست او عالوه بر تسلیم، اسالم را پس چه بهتر ا .بیايد و تسلیم شود

نیز بپذيرد. به همین دلیل مقدماتی را برای نماياندن قدرت الهی و 

کند. اولین کار با نماياندن مکنتی که به او اعطا شده، فراهم می
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قدرتی فوق بشری! جابجا کردن يك تخت بزرگ سلطنتی در 

اف دارد زمانی اندك. بعد از آن نماياندن کاخی که کفی از مرمر شف

و زير آن آبی زالل در جريان است، که هر انسانی از کودك و 

ی توانی فرابشری هستند ها نشانهبزرگسالش خواهند فهمید اين

ی که در اختیار اين شخص قرار دارد. البته اگر شخص به درجه

 انسانیت رسیده باشد.

دهد به اين صورت: نويسنده در پايان آيات توضیحی ارائه می

دن مؤمن کرای بروز را تجاو ر كتهديد به لشن ح: سلیماتوضی"

ن ايمايبائی قصر ل و زجاله و جان يددملکه با د و گیرمیر ملکه بکا

 ".آورد!!می

 خیلی عالی

درمورد تهديد توضیح داديم که قضیه از چه قرار است. و 

درمورد مسلمان کردن هم توضیح داديم، که دستور به تسلیم 

)البته مومن کردن واقعاً اصطالح جالبی بود که فقط است نه اسالم. 

توانست به کار گیرد؛ انگار ساختن مومن از انسان اين شخص می

مثل ساختن قیمه از گوشت هست. برای اين شخص تأسف نبايد 

خورد. بايد برای والدين آن جوانی تأسف خورد که فرزندشان را 
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اند که حال با اين انقدر آگاه از اسالم و دستوراتش تربیت نکرده

-رود. واقعاً والدين امروزی چکار میمزخرفات اسالم از کفش می

 کنند؟( 

-ی سبا چه میی سخنان نويسنده ببینیم ملکهقبل از ادامه

پس "دهیم: ی خود نويسنده را ارائه می، ترجمه42ی گويد. آيه

ست ايا تخت تو همین گونه آگفته شد و[ مد ]بدآقتى ]ملکه[ و

عت طاه و از در اشده گاآين ما از اپیش و ست ن اين همااويا گفت گ

 ".يمدبوه مددرآ

گويد پیش از اين ما آگاه شده بوديم. ملکه اول از همه ملکه می

از چه چیز آگاه شده است؟ از تختش؟ از بزرگی کاخ سلیمان؟ از 

حوادث اخیر خاورمیانه؟ از جاه و جاللی که سلیمان دارد؟ بهرحال 

ی از چیزی باشد که در داستان است. آگاهی از اينکه بايد آگاه

ای سلیمان با نیرويی فرامادی در ارتباط است؛ چرا که او هیچ عالقه

به باج ملکه نشان نداد و فرستادگانش نیز برايش خبر آورده بودند 

که شوکت بسیاری دارد. پس مشخص است آنچه که او را کنترل 

چیز داده و  یست که به او همهکند امور دنیوی نیست، آن قدرتمی

به او دستور داده دين را کامل از آن خدا کند. از اين رو در پايان 
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ی گردد؟ آيهبینیم که ملکه چگونه به درگاه خدا باز میداستان می

بر ابرن در ينك[ با سلیمادم و ]استم کرد من به خورا گاوردپر" 44

ی افتاد؟ مگر . چه اتفاق"متسلیم شدن جهانیار گاوردپرا خد

خواست خواست او را مطیع خود گرداند؟ مگر نمیسلیمان نمی

سرزمینش را نیز از آن خود کند؟ مگر محمد رسول اهلل علیه صالة 

ها ی انسانوسالم اين داستان را نساخته بود که بگويد همه

ی من بیايند؟ پس چرا داستان اينگونه تمام بايستی به زير سلطه

گفت حال من تسلیم تو شدم ای سلیمان و میشد؟ بايستی ملکه 

تسلیم  "با سلیمان"گويد خداوندا من به تو ايمان آوردم، اما می

فرمان تو هستیم. اين يعنی چی؟ يعنی ملکه خردمنديست از 

چه که داشته  داند سلیمان هرخردمندان؛ خردمنديست که می

نیست، باشد نیز باز يك انسان است و توانش از يك انسان بیشتر 

گويد اگر اکنون چیزی دارد، از مصدری واالتر است، از اين رو می

ی پايانی به تسلیم فرمان پروردگار شده است. ان شاء اهلل در نکته

 اين بحث نقیبی خواهیم زد.

ستداللی ن، اسلیمار فتارين ی اکجادر "ی توضیحات: ادامه

د جووشید رپرستش خوای رد برو يگانه ای خدد جوت و ثباای ابر

 "دارد؟!
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بايد فهمید منظور نويسنده از استدالل چیست؟ چرا که در 

سرتاسر اين داستان استدالل است. از دستور قاطع به تسلیم، از 

العاده... اما دقت کنید که نپذيرفتن هدايا، از انجام امور خارق

خواهد. وقتی شخص آنچنان در ها، يك قلب سالم میپذيرش اين

رفته که هیچ اثری از او پیدا نیست و بدتر از کثافات جاهلی فرو 

-داند ديگر جز آنچه نفسش میاين، آن کثافات را برتر از اسالم می

رسد که پذيرد و کارش به جايی میخواهد و نمیطلبد را نمی

تخت ملکه آوردن ست کسی بگويد اممکن " :کنداينگونه ادعا می

م نجان اط سلیماتوسر ينکاالی وست. ايت اهدای برز عجاعی انو

و شد م نجاابلکه توسط عفريت  ،دشوب محسوه نگرفت تا معجز

اين حرف  ".ستده انکرد ستنار اينکاايت به اهدای هم برن سلیما

ی حماقت قرار دارد. يعنی باورکنید هر توصیفی جز در اعال درجه

ته شد، توهین به کسانی بود که آن صفت را داشاين استعمال می

جلوی تلوزيون بگذاريد و فیلم جراحی را به او  ار. يه بچه باشند

گويد خب اين دکتر که گويد! آيا مینشان دهید، ببینید چه می

!!! يعنی اگر دانجام میده د، کار اصلی رو تیغ داردکنکاری نمی

اينچنین حرفی زد بدون تأخیر بايد به نزد روانشاناس  ی شماهبچ
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ی به اسم استدالل ندارد برده شود، چرا که مغزش ناقص است، چیز

 و در همان سطح حیوانی باقی مانده است. 

ی سلیمان قرار دارند و خود تمام آن افراد زير سلطه و اراده

 کند و بهی الهی. ملکه نیز اين را درك میسلیمان نیز زير اراده

شود و نه خدم و حشمش، بلکه همین دلیل نه تسلیم سلیمان می

ود. حقا که او خردمند بود. )در اين شتسلیم رب العالمین می

دهد مغز گويد که نشان میتوضیحات نويسنده باز چیزی می

درست و حسابی ندارد؛ اينکه عفريتی تخت را جابجا کرد. يك 

ها توصیه از جانب بنده: حتماً گاهی اوقات سری به تیمارستان

 ه بهکبزنید، حتماً بزنید، چرا که آنجا نیز افرادی را خواهید يافت 

تر از اين گويند و چه بسا استدالالتشان محکمخودشان دکتر می

 نويسنده باشد.( 

بندی کنیم: سلیمان نبی علیه السالم بعد از مطلع يك جمع

-را در دو خط دعوت میها آن شدن از احوال مردم سرزمین سبا

-ی سلیمان هدايايی برايش میکند. ملکه برای آزمودن خواسته

زند و خود آن اشخاص هدايا را با لحن شديدی پس میفرستد و او 

کند، چرا که خودش از جانب خداوند را نیازمند آن هدايا معرفی می
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بلندمرتبه، هرآنچه از شوکت و مکنت بود را داراست. سلیمان که 

شود تخت فرمانروايی ملکه را آنجا از خردمندی ملکه مطلع می

گاه ی از کتاب داشت(، آنی کسی که علمکند )با واسطهحاضر می

ملکه با اطالع از مکنت سلیمان و ديدن آن همه عجايب 

انگیز، همچون تخت حکومتش در آنجا و ديدن قصری که حیرت

-اند به يقین میزيرش آب است و روی آب را با مرمر شفاف گرفته

 شود. رسد و نه سلیمان، بلکه تسلیم فرمان الهی می

 نکته: 

زادی ار آطرفدم را سال، ايهآين ابه د ستناابا ند استهاخوای هعد

 کنند. اد قلمده عقید

 أَحْسَنَهُ فََیتَّبِعُونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ الَّذِينَ( 17)عِبَادِ فَبَشِّرْ.... 

 1الْأَْلبَابِ أُوْلُوا هُمْ وَأُوْلَِئكَ اللَّهُ هََداهُمُ الَّذِينَ  أُوْلَئِكَ

 وهند دمى افرش ( که به سخن گو17را)بندگانی ه بدرت بشا»....

را ها آن اکسانی هستند که خدن يناا .مىکنندوى پیرآن را بهترين 

 «(18ان)منددخرن ينانند هماده و ايت کراهد

                                                           
 18و  17زمر، آيات  .1
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ن در همگاش پذيررد ست که مواصل بديهی عقالنی اين يك ا

؟ ستاصل پايبند اين ابه م سالايا آما است. ده ابول حاو گذشته 

يا با رد و به خطا برخوآن قر، در سی عقالنیربردر گر کسی امثال 

 محمد يافتر فتادر ريا خطائی و نپذيرفت م را سال، اسی عقالنیربر

عا قطآن نظر قر؟ از يدآب میعاقل بحساو يت اهل هداو اهم  زيا باآ

ست ی اچیزآن فقط آن قردر علم و عقل ا يرزعاقل نیست او خیر. 

نظر ن از يافته نیست چو يتاهدو کند. يت میاهدم سالاکه به 

د ين فرايا آين از ابدتر و ست. ايافته يتاهدن تنها مسلماآن قر

قطعا ؟ کندی وارد نقدآن يا قرو يا محمد م سالاست که به آزاد ا

ب قیامت هم معذد و در شوکشته مید کرن بیاش را گر نقداخیر. 

  هد شد.اخواب قیامت عذدر نیز د کرری کانگر پنهاد و اهد بواخو

ظ محفود خوی جان در يماش اپذيرآن در قرئی گوزورين ابنابر 

 ترمهمد. خیزبر نمیه عقیدی از آزادی يه هم عطرآين و از است ا

از ناشی د دارد جودر آن وماليمتی که و ست مکی ايه آين اينکه ا

ست. ا هتوبه نسخ شدی رهسودر سیف ی يهآبا و نست. دن آمکی بو

سیف ت ياآتناقض با در فسیر کنیم که تی بنحورا يه آينکه امگر 

 رت: ين صوابه ؛ نباشد
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ن آبهترين و از شنوند میر را که گفتارا بندگانی ه بدرت بشا"

د شوين میانتیجه رت ينصودر ا ".کنندمیوی ست پیرم اسالاکه 

ه نين ابنابرده نکرب نتخارا ايد بهترين ونگرم سالاگر کسی به اکه 

دم مردن کرای وادار شمشیر برروش  نه عاقل.و ست ايت يافته اهد

ی دمندخرن نسااکنم نمین گمان چوارد؛ به نقد ندزی نیان، يماابه 

قبلی ی روش نقدهام تمارت صوبه هر ، ولیفق باشداموروش ين ابا 

 "ست.وارد اهم روش ين ابر وی( خرا)تهديد 

  پاسخ:

کار را ها آن حائز اهمیت است که پاسخ بهجا چند نکته در اين

 کند: تمام می

 بهترين سخن يا احسن القول کدام است؟. 1

 چگونگی تشخیص اين برترين قول چیست؟. 2

کند؟ و هدايت يعنی چه؟ و عقل چیست، چگونه عمل می. 3

 عقل چگونه با هدايت در ارتباط است؟

 ی نقد داده نشده؟. آيا در اسالم اجازه4

 . آزادی عقیده يعنی چه؟5
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ينکه هرکسی هروقت عشقش کشید . مبنای نسخ چیست؟ ا6

 کند فالن آيه ناسخ است و ديگری منسوخ؟بیان می

روش شمشیر برای وادارکردن به ايمان چگونه ممکن خواهد . 7

 شد؟ 

 و درنهايت تهديد آخروی چیست؟

  پاسخ:اما 

کند بايد ديد وقتی کسی از چیزی به عنوان بهترين ياد می. 1

بهتر و بهترين را دريافت. شکی چگونه مطلبیست تا آنگاه  "به"

ی علم در اين نیست که سخن نیکو سخنیست که ناشی از احاطه

گوينده به آن بحث باشد. يعنی چی؟ با مثالی توضیح بديم: 

ی بخری، هخوااين ماشینی که می"گويد: شخصی به ديگری می

آن  ست،ش اين مارك و اين شرکته، چیز خوبیياهنم چرخادمن می

من از عملکرد شاسی و  " :کنديگری اظهار نظر می. د"بخررا 

مطلع هستم،  دخريخواهید بمی هاين ماشین ک یالستیك و بدنه

ی ه. اما شخص ديگری واهد آمد که خود سازند"دبخري است بهتر

 یید بخريد مدلهخواماشینی که می": گويدست و میا خودرو

، است خراب آن قسمتش، است اين سیستم اينطور است. قديمی
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 است و... بهتر دکن، موتورش داغ میودشاگزوزش زود خراب می

از اين سه نظر، نظر اول نظر خوبیست  "د.بخري امدل بااليی ر آن

-دارد، نظرش را می شده چون با علمی که از يك بخش ساخته

دهد... اما بهترين نظر، متعلق به شخص سوم است که کامالً محیط 

داند. خود سازنده است و تمام زير و بم را می که چرا .به قضیه است

يابیم که بهترين، امری نسبی نیست. بطور مثال اگر از اينجا درمی

کسی بگويد من خردمندم چون نظر نفر دوم را بهترين نظر 

که کامالً  شود، چون او نظر کسیدانستم، قطعاً از او انتقاد می

 محیط به مسئله است را نپذيرفته است. 

ی کامل علمی یجه بهترين قول، قولیست قطعی که با احاطهدرنت

باشد و بیان اينکه بهترين نزد هرکس،  بر يك مسئله بیان شده

 کالمیست مضحك و ناروا.  ،است چیزی

ی خودش چگونه تشخیص دهیم؟ آيا هرکسی به سلیقه. 2

بهترين را برگزيند؟ آيا واقعًا اينچنین انتظار دارند که اهلل متعال 

د، او خردمند هيد هرکس مطابق میلش بهترين را تشخیص دبگو

گويد بايد ی جوانان حزب لیبرال سوئد میاست؟ مثاًل شاخه

گويد بايد گرايی آزاد اعالم شود و حزبی در روسیه میمرده
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گرايی آزاد شود. آيا اينجا هم نسبی عمل کنیم؟ بگويیم حیوان

ر اينجا هردو کند و دهايش عمل میخب هرکس مطابق برداشت

ترين حرف خواهد بود و گروه خردمندند؟ اين کالم احمقانه

اش دانیم گويندهمشخص است بهترين سخن آن سخنیست که می

طلبی، با علم کامل به موضوع، درموردش به دور از هوس ومنفعت

زند. که قطعاً آن ذات جز رب العالمین نیست و آن بهترين حرف می

 کالم جز قرآن نخواهد بود. 

 گويد: عقل چیست؟ راغب اصفهانی می. 3

العَقْل يقال للقوّة المتهّیئة لقبول العلم، ويقال للعلم »عقل:  

عقل به توانی گفته " «1الذی يستفیده اإلنسان بتلك القوّة عَقْلٌ 

است، و به علمی که انسان با ل علم مهیا شدهشود که برای قبومی

 "شود.کند، عقل گفته میآن توانايی از آن استفاده می

است. حال آيا امکان دارد پس عقل برای پذيرش علم مهیا شده

بگويیم عقل ما از بین چند علم ناقص و کامل، علم ناقص را 

دن به و اين کار عقالنیست؟ هرگز؛ چرا که عقل برای رسی؟ پذيرفته

که  پس زمانی .کمال است نه نقص، علم کامل هم از جانب خداست

                                                           
 577صفحه  ،جلد اولمفردات راغب اصفهانی،  .1
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-که علم الهی قرارگرفته می عقل، علم من دون اهلل را در جايی

پذيرد، آن ديگر عقل نیست، بلکه هوی و هوس است. حال شايد 

بگويند خب شخص درمورد رفتار ودستوری، دچار شبهه شده و 

يجاد پرسش مخالف نیست، برايش قابل پذيرش نیست. کسی با ا

يا برای تثبیت  -1حالت خارج نیست:  3اما ايجاد شدن پرسش از 

يقین است مانند درخواست ابراهیم علیه السالم از خداوند متعال 

درمورد نشان دادن چگونگی برانگیختن، که در اينجا عقل، علم 

کامل را پذيرفته، باور نیز پیدا شده، اما برای تقويت باورش سوال 

اسرائیل همواره گیری همانطور که بنیيا برای بهانه -2پرسد. می

دادند، که در اين مورد عقل هنوز در پذيرش علم کامل انجامش می

عملکردش کامل نشده، يا اصالً شروع نشده، يا ناقص شروع شده. 

اند. در اين صورت ديگران که مطلع يا علم را ناقص رسانده -3

برای شخص رفع گردانند. حال آيا باز هستند، موظفند شبهه را 

 پذيرد؟ اگر نپذيرفت ديگر چیزی به اسم عقل نداريم. نمی

گويد در محل عملکرد پس تا اينجا متوجه شديم، آنچه که می

تر است، کنند درستکه من دون اهلل بیان می خدايی، چیزی

 اسمش عقل نیست، بلکه هوا و هوس است. 
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است که عقلش يافته کسی هدايتاما هدايت ديگر ساده است، 

هرآنچه غیر از اين باشد  .کار کند و او را به راه الهی رهنمون شود

خواهد جالب است نويسنده می يافته نیست.ديگر اسمش هدايت

القا کند، دين امريست ناقص که نپذيرفتنش عقالنی و طبیعیست، 

عقل او  در نتیجه کسی هم که نپذيرد بايد هدايت يافته باشد، چون

. اين حرف مانند اين است که در مثال خريد است اين را گفته

کند چون خودرو بگويیم شخص، مطابق نظر نفر اول عمل می

اگر  .عقلش اين را پذيرفته و درنتیجه او نیز هدايت يافته است

بپرسیم چرا نفر سوم را قبول نکردی بگويد چون نفر اول درمورد 

-هه ايجاد شد، پس نظر او را نمیاو چیزهايی گفت که برايم شب

تواند بگويد از روی پذيرم. حال اگر شبهه را رفع کنیم، باز هم می

عقل نپذيرفتم؟ اين جماعت در امور مادی اينچنین چیزی را ناروا 

ها و اصول دانند و هرآنچه که از نظر خودشان مطابق آزمايشمی

ق و علم باشد را ح گری اندکی )و نه کامالً( روشن شدهمادی

دانند و نپذيرفتنش را هرآنچه از صفات نابجا باشد به آن تکمیل می

دهند، اما به بحث خدا و دين و هدايت که برسد، نسبت می

تواند هر راهی برگزيند و بايد اين عقالنی باشد و مورد هرکسی می

يافته در نظر گرفت. ما نیز در قبول دين باشد و او را نیز هدايت
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گفت: در قیامت به علم يقین که ديدی، آنوقت هم  نهايت خواهیم

 يافته بودم. بگو بايد من نیز هدايت

گیرد و آن هم صراط يافته تنها بر يك راه قرار میهدايت

 مستقیم يا همان راه بندگی خداست. 

د پذيريد! بیاوريای کسانی که نمی :گويد. اسالم به وضوح می4

تواند مطابق چرا که هرکس میگويید، براهینتان را اگر راست می

 وهوا و هوسش به هرچیز گیر بدهد، اما اگر اين گیرها بدون دلیل 

برهان باشد، هیچ محلی از اعراب ندارد و هیچ اهمیتی نخواهد 

 داشت. 

 1تُوا بُْرهَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَاِدقِینَ هاقُلْ اللَّهِ مَّعَ هٌ... أَإِلَ

د گويیاگر راست می»اهلل است؟! بگو: آيا معبود ديگری با ... »

 ««.دلیلتان را بیاوريد

 . آزادی عقیده. اين مورد را با بخشی از مطالب کتاب شبهاتی5

ان کنیم، با عنومیاهلل ارائه پیرامون اسالم عالمه محمد قطب رحمه

 اسالم و آزادی بیان. 

                                                           
 64 ، آيهنمل .1
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ای برای الحاد و در اسالم چه چیزی وجود دارد که انگیزه 

ی تقلید بدينی مردم باشد جز اين که گروهی گرفتار غريزه

 کورکورانه از سروران غربیشان و استعمارگران شده باشند؟ 

نی خواهند در تبلیغات علیه عقايد ديکنند که میها ادعا میآن

 وارزش جلوه دهند ردم کمو عبادات آزاد باشند و آن را در نظر م

نون فرا خوانند بدون اين که گرفتار قاها آن همگان را به رهايی از

 شوند. 

لوح آری! اما علت اين امر چیست؟ برخالف تصور افراد ساده

ای برای اين امر به خودی خود هدف نیست، بلکه در اروپا وسیله

 هدفی ديگر يعنی همان رهايی فکر و انديشه از خرافات و

 آزادکردن مردم از سرکشی و طغیان بود. 

ی دين، اين آزادی را داشته باشند پس يهااما چنانچه در س

ها آن واقعیت اين است که ديگر در پی تحقق چه هدفی هستند؟

بند و باری اخالقی و هرج و مرج قید و شرط، بیدر پی آزادی بی

مسأله جنسی بدون وجود عوامل بازدارنده هستند، اين حقیقت 

ای برای پنهان کردن ی فکری فقط وسیلهاست و جنبه

 پرستیشان است. اين در حالیست که ادعای آزادانديششهوت
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ی کنند. اسالم که مردم را به رهايی از همهبودن را مطرح می

خواند، مجبور به اطاعت ها فرا میی شهوتها از جمله سلطهسلطه

 ی جنسی نیست. يزهپرستان و بندگان غرو پیروی از شهوت

گويد منسوخ زمان که بخواهد يك آيه را می . اين شخص هر6

-شده و اين را به جوانان جاهلی که کورکورانه از راهش پیروی می

 کنند نیز آموخته است. نسخ قواعد و شرايط دارد و بايستی دلیلی

برای اثبات وجود نسخ داشت، نه هوا و هوس، کالم ايشان کامالً 

 گیرند نه برهان واست که مطابق هوس است که ايراد میمويد اين 

 ايم. دلیل. در فصل سوم بطور مفصل به اين مسئله پرداخته

ايمان امريست که در قرآن همواره آن را در قلب ثبت شده . 7

 بینیم. حال چگونه است که ايشان همواره از ايمان و شمشیر ومی

ريزی؟ اگر انايی و مزهزنند؟ نادانی است يا دوزر با هم حرف می

ايم پیشتر و در نادانی است که چیز عجیبی برايمان نیست و ديده

-یبمزه و بسیار بیبینیم. اگر هم مزه ريختن است که آينده نیز می

بینیم کسی جای قرآن نمی جای اسالم و در هیچ . در هیچجا است

م هسابق را به زور امر به اسالم کرده باشند. کما اينکه در مطالب 

 بیان شد. 
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و درنهايت چیزی به اسم تهديد نداريم. بیان عاقبت آخروی، 

بیان يك سنت الهیست که تغییرناپذير است و آن هم اينکه هر 

عملی نمودی دارد. هر عملی بدون استثنا. گاهی در اين دنیاست 

بیند چه خیر و چه شر، مثالً خودکشی با سقوط از که عاقبت می

يابد که خداوند در قیامت خود عمل نمود می خراش. اماآسمان

کند. اين چه منان نیز اين نمود عملی را برای انسان بیان می

خواهی نپذير، او از در رحمتی که بر خود تهديدی است؟ نمی

ير پذيری، نپذکند، نمیواجب کرده و هدايتگر بودنش تو را آگاه می

-بگويیم من میخواهد عمل کن. مثل اينست که و هرجور دلت می

يد گوکند و میخواهم بپرم تو چاه عمیق فالنی. حال او مرا منع می

طعاً کند. در اينجا چه بگويیم؟ قخواهی مرد. او دارد مرا تهديد می

نقدر آد، وقتی تو هخواخواهیم گفت، خب بپر! هرجور دلت می

 کنی، ديگه چکارت کنم؟تهديد قلمداد می ااحمقی که داری اين ر

مسئله در حماقت مدعی است نه در دلسوزی ناصح که پس 

 کند. عقوبت را برای شخص ترسیم می

يا ی سبا را تازه نقل کرديم، ببینیم آما داستان سلیمان و ملکه

 شود؟ی سبا يافت مینمودهای خردمندی در ملکه
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 فرزانه ملکة نشانة ،از همان ابتدا با بزرگداشت نامه

ظه لح تیننخس . ازآيدمـی گـرجـلوه

شده انداخته او سوی به که استگرديده اینامه از متأثّر است پیدا

 چگونه و است انداخته را آن که بفهمد چه کسیينست بدون اا

. گر استو واالئی جلوه ين نامه دورانديشی. در استاشده انداخته

ملکه اين تأثیر را به دل و درون درباريان و اشراف قوم خود 

، يعنی محترم و کريم»که نامه را اندازد. از همان لحظه می

که ملکه  کند. پـیدا استتوصیف و تعريف می« ارزشمند

خواهد به مقاومت و خصومت بپردازد، و لیکن اين امر را آشکار نمی

، برای عدم گويد. بلکه با ذکر آن وصف و مدحپرده نمیو بی

-گاه به دنبال مـقدّمه. آنکندمی چینیمـقدّمه خصومت و مقاومت

، رأی و نظرشان را جويا زنیرای و مشورت طـلب و چـینی

گردانند شود. بعد از اينکه درباريان کار را به او باز میمی

 داندمی دارد، چرا که ملکهاش را از جنگ بیان مینارضايتی

، در شوندمی بزرگی شهر وارد وقت هر است چنین شاهان سرشت

کنند، و آبرو و کرامت و شرافت را فسـاد و تـباهی پـخش میآنجا 

کنند و نیروهای دهند، و با مقدّسات آنچه نشايد میبر باد می

ها بزرگان و اين یهشکنند، و مقدم بر هممـدافـع آنجا را درهم می
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ند، و ايشـان را خـوار و پست بوکرؤسای آنجا را در هم می

ها کار اند. اينصر مقاومت و مبارزه بودهگردانند، چون آنان عنامی

بايست کار. همیشگی شاهان است و شاهان چنین کنند چون می

گرداند، و مودّت و محبّت را اعالن ها را نرم میهديّه و تحفه دل

افتد. اين دارد، و چه بسا در دفـع قـتال و جـدال سودمند میمی

کار پذيرفت اين  . اگـر سلیمان آن راهم تجربه و آزمونی است

افـتد. ، و در ايـن صورت وسـائل جهان سـودمند میجهان است

، و ثروت و کار عقیده استولی اگـر نپذيرفت در اين صورت اين 

کـاالئی از کاالهای اين  گرداند و هیچگـونهدارائی آن را بر نمی

 کوشد. زمین به دفع آن نمی

ملکه را اندکی در ظاهر بعد از اينکه سلیمان علیه السالم تخت 

پرسد که نظرش را درمورد آن بگويد، دهد و از ملکه میتغییر می

، و نه باشد تخت او اين که کندمی نفی ملکه نه

 و هوشیاری بر دالّ هم . ايناست همان بلی که کندمی تصديق

. در ايـنجا است شگفت کارهای با روياروئی در خردمندی او

ملکه  به . انگاری استاو فاصله خأل قرآنی روند در

. اين است شده داده ناگـهانی شگفت حادثة با روياروئی از خبر

 بوده فرمانبرداری و شدن : او آمادگی تسـلیماستگفته است که
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 آمدن ، تصمیمسلیمان سوی از هديّه بـرگردانـدن از پس که است

 . استگرفته را سلیمان پیش به

 1الْعِلْمَ مِنْ قَبِْلهَا وَکُنَّا مُسْلِمِینَ وَأُوتِینَا  

با مشاهدة کار هدهد و شنیدن ( هم )معجزهپیش از اين )»

( سلیمان حقّانیّت ، ازخود اصدانقچیزهائی از 

 «.ايـمبـوده شـدگانتسـلیم زمرة از و يـافته آگاهی

ای از بینش آورد نیز گوشهو در نهايت آن هنگام که اسالم می

اشت و ناله سر داد بزرگش نمايان است. به سوی خدا دست دعا برد

ديده  روا که در حـقّ خود. به ظلم و ستمی و به مناجات پرداخت

، اعتراف است و تاکنون به پرستش چیزی جز خدا پرداخته است

ست کرد، و اعالم داشت کـه تسـلیم فرمان يزدان يگانة جهان ا

ه ی سلیمان و به خاطر سـلیمان. بـلکه برا، نـ«با سلیمان»همراه 

 : ا سلیمانبهــم ايـنك پشیمانم و 

ان جهانی خويشتن را تسلیم پروردگارلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَِمینَ 

 «.دارممی

                                                           
 42نمل، آيه  .1
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 بهشت نوید -5شبهه: 

داده جهنم نويد بهشت ن از ترساندآن به دنبال قردر معموال "

يد عمل کنند. نوم سالم احکاابه و ند وربیان يمااد افراتا د شومی

م سالاعمل به م و سالی اجو بسوتلذی هاننساش انگیزدر ابهشت 

ی تیزو تش جهنم از آ ترفضعیر بسیای لی قطعا تأثیروست امؤثر 

 "دارد.شمشیر 

 پاسخ: 

-باتوجه به مطالبی که در انتهای بحث پیشین مطرح شد، می

ی انجام اعمالی که ضد توانیم درك کنیم که بهشت، جز نتیجه

ها به سوی بهشت در ی انسان. چه بسا همهنیستآتش عمل کنند، 

که  آنان .افتند اما اين حرکت، از جهنم خواهد گذشتحرکت می

باشند به سمت آن کشیده خواهند شد  اعمال مجذوب آتش داشته

همچون پوششی از جنس باشند،  که اعمال صالح داشته و آنان

کند تا از جهنم بگذرند. همه و همه محافظت میها آن آزبست از

 نمود عینی عمل است. 

از طرف ديگر مگر بیان اينکه شما اگر کار را درست انجام دهی 

ماند که ست؟ مثل اين میا حتماً موفق خواهی شد، چیز نادرستی
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خوانید، در آخر آموزان گفت شما اگر درس ببگويیم نبايد به دانش

شويد، بلکه بايد هیچ چیز نگفت، اينگونه مورد سال موفق می

ی کتاب قرار خواهیم گرفت، چون ايشان اين را رضايت نويسنده

 دانند که به عنوان نقد مطرح کردند. ای نادرست میوعده

 واقعاً تو ای انسان مسلمان، با اين چرنديات به ايمانت خدشه

 ی کارت آگاهينکه خداوند متعال تو را از نتیجهشود؟ تو از اوارد می

گفت؟ واقعاً اين کرد و چیزی نمیمی تآيد؟ بايد ولکند بدت می

 حجم از چرنديات قابل هضم نیست.

 ل ستدالا م به جایتهاو اتخطئه  -6شبهه: 

ای بره معجزی ئهل و اراستدالاه جای بآن سر قراسردر "

ان و منکرد و شومیده ستفاامقابل ف به طرم تها، از ايتاهد

-میو... غگو ودروکافر و ظالم و فاسق و پست آن را قران منتقد

 توجه کنید:ت ياآينگونه ای از ابه نمونهل مثاای ند. براخو

1الْکَافِرُونَ إِلَّا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُ وَمَا... 

 «.کنندمی انکار را ما کافران آياتفقط  و»

                                                           
 47عنکبوت، آيه  .1
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 1الظَّالِمُونَ إِلَّا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُ وَمَا

 «.کنندمی انکار را ما آيات فقط ظالمان و»

 2کَفُورٍ  خَتَّارٍ کُلُّ إِلَّا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُ وَمَا

 «کند.هر فرد پست دغلکار ناسپاس آيات ما را تکذيب می»

 3الْفَاسِقُونَ  إاِلَّ بِهَا يَکْفُرُ وَمَا

 «ورزند.کار( به آيات ما کفر میفقط افراد فاسق )زشت»

 وَمَا( 11)الدِّينِ بِیَوْمِ  يُکَذِّبُونَ  الَّذِينَ( 10)لِّلْمُکَذِّبِینَ يَوْمَئِذٍ وَيْلٌ

 4(12)أَِثیمٍ مُْعتَدٍ کُلُّ إِلَّا بِهِ يُکَذِّبُ

ا ( آنان که روز دين ر10کنندگان در روز قیامت)وای بر تکذيب»

 آن مگر نامند،نمی دروغ را جزا و سزا روز( 11پندارند)دروغ می

 («12).باشند بزهکار بسیار و بگذرند حدّ از بدکاری در که کسانی

                                                           
 49عنکبوت، آيه  .1

 32لقمان، آيه  .2

 99بقره، آيه  .3

 12و  11و  10مطففین، آيات  .4
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 وَنِدَاء دُعَاء إِالَّ  َيسْمَعُ الَ بِمَا يَنِْعقُ الَِّذی َکمَثَلِ  کَفَرُواْ الَّذِينَ وَمَثَلُ

 1يَعْقِلُونَ  الَ  َفهُمْ عُمْیٌ بُکْمٌ صُمٌّ

 که است کسی مثل همچون اندورزيده کفر که کسانی مثل»

 چیزیها آن ولی بزند، صدا راها آن (و باشد گوسفندانی چوپان)

 ویر از ايشان لذا و کورانند و الالن و کران .نشنوند صدا و سر جز

 «.فهمندنمی و کنندنمی عمل خرد

 2يُؤْمِنُونَ  الَ فَهُمْ  کَفَرُواْ  الَّذِينَ اللّهِ ِعندَ الدَّوَابِّ شَرَّ إِنَّ

 که هستند کسانی يزدان، پیشگاه در هاانسان بدترين گمانبی»

 «.آورندنمی ايمان و کافرند

 پاسخ: 

 در قرآن استدالل نیست؟ اتفاقاً قرآن سراسر استدالل است؛ يا

از ، ب-که اثبات کرديم بايد االن در تیمارستان باشد- اين نويسنده

استدالل فقط آن چیزی باشد که خواهد دچار توهم شده، يا می

 ؟؟ دناههگل و نیچه و مارکس و فرويد و دورکايم ارائه داد

                                                           
 170هرچند در کتاب سُها نوشه آيه  .171بقره، آيه  .1

 55انفال، آيه  .2
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ی خالق است؟ هدف سک چه پرسدوقتی قرآن از مشرکین می

کس که خالق است، تنها کسیست که  چیست؟ اينکه بدانند همان

د بتواند بايد و نبايدها را تعريف کند. وقتی قرآن از سرنوشت می

ه ورزيدند و آن باليا بکه مثل افراد حال حاضر شرك میگذشتگانی 

زند چه هدفی دارد؟ غیر از اين است که شما سرشان آمد حرف می

به سبب ها آن کنید، پس وقتینیز اشتباهات آنان را تکرار می

 شويد؟ دچار شما نیز  ايشان دچار آن مکافات شدند، مبادهاخطا

قرآن؟ وقتی مدعیان از اما معجزه؟ چه چیزی باالتر از خود 

مانند! آيا قرآن باز می هایسوره ترين سوره همچونآوردن کوچك

-معجزه حتماً بايد عصايی باشد که متحرك است؟ نويسنده می

ی موسی ای چون معجزهخواهد اينگونه القا کند که اگر معجزه

به وضوح ها آن پذيرفتند؟! هرگز!علیه السالم بود، مشرکین می

پذيرفتند، کما ديدند اما باز نمین بر هر کالمی را میبرتری قرآ

اينکه فرعونیان، معجزات موسی علیه السالم را ديدند و ايمان 

-بیند و تسلیم نمینیاوردند. کما اينکه خود نويسنده اين را می

چیزی جز نوشتار بود،  ی پیامبرمانشود... حقیقتاً اگر معجزه

گاه امکان نداشت. پس  اند؟ هیچچگونه ممکن بود تا ابد معجزه بم



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

959 

 

-ی پیامبر اسالم علیه السالم قرآن است و اين را همه میمعجزه

 دانند.نیز می دانستند و اکنون

 چرا ظالم پذيرند فاسق هستند؟اما چرا آنان که قرآن را نمی

 چرا دروغگو؟ ؟هستند چرا کافر ؟هستند

 1الْفَاسِقُونَ  إِلَّا بِهَا يَکْفُرُ وَمَاوَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكَ آيَاتٍ بَیِّنَاتٍ 

 «ورزد.کفر نمیها آن و جز فاسقان کسی به»

َفسََق فالن: خرج عن حجر الشّرع، وذلك من "اول فسق يعنی: 

 "لکفرا، وهو أعمّ من «3»قولهم: فََسقَ الرُّطَبُ، إذا خرج عن قشره 

ع خارج فسق فالن به معنای اينکه فالنی از چهارچوب شر "يعنی: 

شود اش گفته میاز پوسته اشد و از اين روست که با خروج خرم

 تر است. خرما فاسق شد و فسق از کفر عام

است، يعنی که از چهارچوب شريعت خارج شده حال آيا کسی

فت؟ پذيرد، آيا قرآن را خواهد پذيرگونه که بايد، نمیاديان را آن

 خیر. 

 1إِلَّا الظَّالِمُونَوَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا 

                                                           
 99 ، آيهبقرة .1
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 «کنند.و آيات ما را جز ستمکاران انکار نمی»

ترين ظلم کار، جفاپیشه و بزرگظالم مشخص است، يعنی ستم

نیز ظلم انسان به خودش است، آنگاه که با سرپیچی از دستورات 

که از کالم خدا سر  افکند؛ پس کسیمی الهی، خود را به جهنم

 که از کالم اهلل عبارتی، ظالم است کسی زند ظالم است و بهبازمی

 کند. متعال سرپیچی می

  2وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ

 «کنند.و آيات ما را جز کافران انکار نمی»

پوشاند آگاه است. ای که از آنچه میکافر، به معنای پوشاننده

کما اينکه در قرآن از کشاورز به عنوان کافر ياد شده است )سوره 

داند اصل پس مشخص است چنین شخصی که می(. 20حديد آيه 

کرد کند ديگر... اگر انکار نمیقضیه از چه قرار است، آن را انکار می

تمام بزرگان قريش  .که کافر نبود. ربطی هم به تخطئه و اتهام ندارد

دانستند اين از اينکه همچون قرآن بیاورند باز مانده بودند و می

که عاجزانه گفتند اين  کالم از سوی انسان نیامده است، تا جايی
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کالم سحر است )سوره مدثر و سبب تنزيل آيات را مطالعه کنید(. 

در قلبشان ها آن داندخب خدايی که از ذات قلوب آگاه است و می

که کافر است، به چه  داند که کسیگذرد، قطعاً میه میچ

پروراند. آيا خدايی که علیم است، نبايد انديشد و چه در دل میمی

داند که می کنند کافرند درحالیکه انکارش میها آن بگويد،

دانند ها میگويد تا همه بدانند ايناينچنین است؟ چرا نگويد؟ می

 کنند. که انکارش میپوشانند از اين روست و می

 در آيات بعد کلمات ديگری آورده شده که بايد ديد چه ربطی به

 تکذيب قرآن دارد.

 1وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا کُلُّ خَتَّارٍ کَفُورٍ 

الخَْترُ: غدر يَخِْترُ فیه اإلنسان، أی: يضعف "ختار بر وزن فعال: 

يعنی: خیانتی  "کُلُّ خَتَّارٍ کَفُورِِّويکسر الجتهاده فیه، قال اهلل تعالى: 

شود يا تالشش را برای به که انسان به سبب ناسپاسی مرتکب می

 :فرمايدمی شکند و اهلل تعالیوردن عهد ضعیف کرده و میآجای 

-کل ختار کفور هر ناسپاس کفرپیشه )و در کل خیانت به عهد می

 .شود(
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خدا برای  اين عین حقیقت است ديگر! کسی که عهدش را با

شکند، پیام او را نیز انکار خواهد کرد. مثل اينکه عبادتش می

مديری بگويد، فقط کسانی دستورات مرا انکار مکنند که 

 شان را شکسته باشند. کدام عهد؟ اينکه: عهدنامه

 عَدُوٌّ  لَکُمْ إِنَّهُأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ يَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ 

 1(16)مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ  هَذَا اعْبُدُونِی وَأَنِ ( 60) مُّبِینٌ

ای فرزندان آدم! آيا با شما پیمان نبستم که شیطان را »

 مرا اينکه و (60)نپرستید، که او برای شما دشمن آشکار است؟!

 («61)، اين راه مستقیم است.بپرستید

 گردد که بیان کرديم. کفور نیز که به کفر برمی

  2وَمَا يُکَذِّبُ بِهِ إِلَّا کُلُّ مُعْتَدٍ أَِثیمٍ

 «کنند.وجز ستمکاران گنهکار )کسی( آن )روز( را تکذيب نمی»
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معتد: يعنی کسی که حدود را رد میکند... شخص کافر از آنجا 

که فاسق )که يعنی خارج از چهارچوب شريعت( نیز هست، پس 

 کرده در نتیجه معتد نیز خواهد شد.حدود الهی را رد 

اسمی است برای افعالی که "ی إثم: اثیم بر وزن فعیل از ريشه

ا ب ".کندانسان را از انجام ثواب و کار نیك منصرف و رويگردان می

 بحانستوجه به اين تعريف و اينکه ثواب اعمال با کفر انسان به اهلل 

ی ، يعنی بسیار اعمالباطل میشود، پس اينکه کفار نیز اثیم هستند

ین دارد که بزرگترينش همرا از ثواب بازمیها آن انجام میدهند که

کفر است و ساير موارد نیز شامل دروغگويی و تهمت و افترا و 

ا رطلبی و... که انجام هرکدام انسان ناپاکی و شهوتبدگويی و دامن

د بیشتر از خدا و دستوراتش دور میکند؛ حال آيا اينگونه افرا

کسانی هستند که تکذيب نمیکنند؟ يعنی به آن تهمت دروغ 

 بندند؟ قطعاً هستند. نمی
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وَمَثَلُ الَّذِيَن کَفَرُوا کََمثَِل الَِّذی َينْعُِق بِمَا لَا يَسَْمُع إِلَّا دُعَاًء وَنِدَاءً 

 1يَعِْقلُونَ  لَا َفهُمْ عُمْیٌ بُکْمٌ صُمٌّ

شدند، همچون مثل  ی( کسانی که کافرمثل )دعوت کننده»

-شنود، بانگ میکسی است که چیزی را که جز صدا و ندايی نمی

-زند، )اين کافران( کر، گنگ، و نابینا هستند، و از اين رو نمی

 «انديشند.

-کنند، نتیجه اين میو هنگامی که کفار آيات خدا را تکذيب می

افتد شود که مهر بر قلب، سنگینی بر گوش و پرده بر چشمشان می

و از آنجا که تصمیمی برای هدايت ندارند، درنتیجه دعوتشان به 

ه کاسالم هیچ اثری ندارد، همانند اينست که حیوانی را صدا بزنید 

 گويد... عین حقیقت است. هیچ به دعوت شما پاسخ نمی

  2إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ ِعندَ اللَّهِ الَّذِينَ کَفَرُوا فَهُْم لَا يُؤْمِنُونَ 

ناً، بدترين جنبندگان نزد خدا، کسانی هستند که کافر يقی»

 «آورند.شدند، پس آنان ايمان نمی

                                                           
 171 ، آيهبقرة .1

 55 ، آيهأنفال .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

965 

 

و درنهايت دواب که جمع دابه هست و دابه به معنی جنبنده 

 : است که در داستان سلیمان علیه السالم نیز به آن اشاره شده که

تِِه إِلَّا دَابَّةُ الَْأرْضِ تَأْکُلُ وْمَفَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیِْه الْمَوْتَ مَا َدلَّهُمْ عَلَى 

 1مِنسَأَتَهُ 

را از ها آن پس چون مرگ را بر او مقرر داشتیم، )کسی(»

-ی زمین که عصايش را میمرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبنده

 «خورد.

پس بدترين حیوان نیست و بدترين جنبنده است. و اينکه کفار 

است. چرا؟ چون تمام بدترين جنبندگان هستند، کامالً مشخص 

کنند )فرمانبردار دستورات الهی موجودات خدا را تسبیح می

هستند( اال کفار... پس کسی که فرمانبردار دستور خدا نیست، 

بالطبع بدترين خواهد بود، چرا که فرمان الهی، برترين فرمان 

است. حال که فرمان او انجام نشود، يعنی کاری خالف فرمان او 

است، کاری که او از آن نهی و از شیطان تبعیت شدهشود انجام می

کرده و موجودی که از پیرويش برحذر داشته؛ از اين رو اين شخص 

 بدترين موجود خواهد بود چون باور و عملش بدترين است. 
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جالب است اگر اين بدترين، مطابق معیار انسانی باشد، مشکلی 

رين موجود بوده ندارند... اگر بگويیم فالن خونخوار تاريخ بدت

ا شان را نفی کرده، امکنند، چون معیارهای چود خواندهموافقت می

 شود تخطئه و اتهام. اگر اسالم بگويد، می

نفع ها آن )الهی اين جماعت عقل بگیرند. و اين عقل به 

 .( اندبرسون

پذيرند؛ دانند و نمیپس اين جماعت کافر هستند چرا که می

 گران بخاطر تالش برای ناباوريشان، ظلمظالمند چون به خود و دي

اند، کنند؛ فاسقند چون از چهارچوب شريعت الهی خارج گشتهمی

کنند؛ أثیم هستند چون بسیار معتد هستند چون حدود را رد می

 دهند و قدرتاعمال دور از ثواب باطل کننده اعمال نیك انجام می

برای هدايت ای بصیرت و سمع و عقل برايشان نمانده چون اراده

 ندارند و به همین دلیل پرده بر چشم و سنگینی بر گوش و مهر بر

ها، بدترين ی اينی همهاست. و در نتیجهقلبشان زده شده

 جنبندگان هستند. 

ی بحث جز توهمات حال که تمام موارد را بررسی کرديم ادامه

 مغز بیمار نیست: 
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رد لیامی 6ی قعا همهوايا آها. ين توهیند از ابوای ينها نمونها"

از  ترپستو پست و فاسق ، مینی زهکرن جمعیت غیرمسلما

 "؟!بیعقل هستندر و غلکاو دغگو ت و درونااحیوی همه

 طبق تعاريف! بله چرا که نه. 

پرستی ابه خدت عوای دبرا خدروش ند امیتوروش ين ايا آ" 

 فبا تحقیر طرد را ست که ضعف خواضعیفی ن نساروش ايا ؟ باشد

لمیست که شما ااين همان روش خدای ع "؟مقابل میپوشاند

ر به دانید بر حق است و از اين رو کافکنید با اينکه میانکارش می

 وفرمان الهی و فاسق از شريعت و ظالم به خود و دروغگو به مردم 

 عقل هستید. عین حقیقت است. بی

ا رسائل زند و اين مو در انتها نیز نويسنده اندکی دست و پا می

 توانند مخاطب را توجیه کنندی قديمی برای کسانی که نمیمغالطه

ندی داند، انیشتین هیچگاه نتوانست گوسفداند... اما ايشان نمیمی

 را برای اثبات نظرياتش توجیه کند! آيا اينجا مشکل از انیشتین

که بود که بیان کند، اين گوسفند عقل ندارد و فاسق است؟! خیر! بل

 مشکل از گوسفند است که توان فهم از او صلب شده. 
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-یحال بشری که اين توان را دارد، ولی آن را از خود صلب م

تر خواهد تر و گمراهکند، مشخص است که از آن گوسفند پست

 بود. 

 نثر زیبا -7شبهه: 

 ،نداشعر گونهآن قرام سیو جزت ياآمثل ت يار ی از آ بسیا

ن او مادم زمرای از هلیل هم عددبهمین و  .شبیه شعر نور بسیا

 ست نه پیامبر: امیگفتند که محمد شاعر 

 1نَتَرَبَُّص بِهِ َريْبَ الَْمنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ 

ی او منتظر حوادث او شاعری است که درباره»گويند: آيا می»

 ««.کشیم(روزگاريم، )و مرگش را انتظار می

لیه تحت ن اومسلماناری از ست بسیاه امدآها هسیردر چنانچه 

لبته اند. آوردمین يماو اگرفتند میار قرآن قرم يبائی کالزتاثیر 

-رهسوری از بسیاارد در حالی که کیفیت يکسانی ندآن قر یهمه

ی رهند مثل سوای دارشعرگونهو يبا زنثر آن کوچك مکی قری ها
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-رهند مثل سوداريبائی زنثر ناآن قرر سوت و ياری از آبسیا، شمس

 ف.خری ز

ا ر نو آکنند غلو میآن قرم يبائی کالدر زمعموال ن مسلمانا

 هایيیساربعضی ناو ین نیست لبته چناند که ارپندمیه معجز

ار سی قرربررد مو "آنکالمی قری خطاها"فصل آن در کالمی قر

م نجاايگر ن ديبائی متوآن و زيبائی قرزبین ای مقايسهو گرفته 

د جوو ونیست ز عجاآن اقرم ست که ثابت میکند کالاگرفته 

ست ی اهد که متنی بشردمین نشااوان آن فری خطاهاو  هاضعف

 همعجزو لیل معتبر ی دلی جاوست الپذير ديبائی زلهی. گرچه انه 

 فاقدست. آن که قرد نمیگیرن عاقالد نزرا در 

 پاسخ: 

ها را گفت تا بگويد قرآن کالم ی اين سخنافکن همهشبهه

 بشری است و الهی نیست. 

ين اد ادامه آيات سوره طور را بخوانیم و از احوال خیاالت یبیاي

 گاه شويم. آانسان سرکش 

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم 
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 يَُقولُونَ  أَمْ ٭٭فَذَکِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَِت رَبَِّك بِکَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ 

 مِنَ مََعکُمْ فَإِنِّی تَرَبَّصُوا قُلْ  ٭٭ الْمَنُونِ رَيْبَ بِهِ  نَتَرَبَّصُ شَاعِرٌ

 أَمْ  ٭٭ طَاغُونَ قَْومٌ هُمْ أَمْ بِهَذَا أَحْلَامُهُمْ َتأْمُرُهُمْ  أَمْ  ٭٭ الْمُتَرَبِِّصینَ

 کَانُوا ِإنْ مِْثلِهِ بِحَدِيثٍ  َفلَْیأْتُوا ٭٭ يُؤْمِنُونَ  لَا بَلْ  تَقَوَّلَهُ  يَقُولُونَ

 1صَادِقِینَ 

پس )ای پیامبر( پند )وتذکّر( ده، که تو به فضل ونعمت »

شاعری او »: گويندمی آيا ٭٭پروردگارت کاهن و ديوانه نیستی. 

 ی او منتظر حوادث روزگاريم، )و مرگش را انتظاراست که درباره

ار انتظار بکشید، که من )نیز( با شما انتظ»: بگو ٭٭«. کشیم( می

را به اين )خیاالت باطل( ها آن هايشانعقل آيا ٭٭«. کشممی

» گويند: می آيا ٭٭گروهی طغیانگرند؟! ها آن دهد، يادستور می

، )خیر« قرآن( را بافته )وبه خدا نسبت داده( است؟)محمد( آن )= 

 بايد گويند راست اگر پس ٭٭آورند. چنین نیست( بلکه ايمان نمی

 «.بیاورند آن مانند سخنی
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ه افکن را به تصوير کشیدآيات قرآن به زيبايی احوال اين شبهه

افکن تو که مدعی و در آخر او را به تحدی خوانده: که ای شبهه

 الم و بشری بودن قرآن هستی سخنی مانند آن بیاور. شعر بودن ک

کنند که در قرآن کريم شعر وجود بعضی از ملحدان ادّعا می

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً. کنند: دارد و به آياتی مانند اين استدالل می

که به نظر اينان شعری از بحر  1فالْمُورِيَاتِ قَدْحاً. فَالْمُغَِیراتِ صُبُحاً

-بسیط است که جواب آنان اين است که اگر اين فرموده شعر می

شد که با شعری مانند آن در مقابلش بود، حتماً کسی پیدا می

بايستد، زيرا اعراب بر شعر تسلط کامل داشتند، حال چون کسانی 

-که در منتهای شعر قرار داشتند چنین کاری نکردند، معلوم می

افکن د، که آنان به هیچ وجه مانند افراد ضعیفی همچون شبههشو

که چندان تخصصی در شعر ندارند، معتقد به شعر بودن قرآن 

 اند که اين کالم شعر نیست(. دانستهنبوده )و می

قرآن کريم مانند آنچه در شعر مرسوم است، به ابیات تقسیم 

چنین قرآن شود، همای تقسیم میشود بلکه به آيات کريمهنمی
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 سورهی وزن و قافیه استوار نیست، و سوره مانند شعر، بر پآيه

 است نه قصیده قصیده. 

 قواعد و روش خواندن قرآن با شعر کامالً متفاوت است. 

های مغرضانه متفاوت علیه موضوعی نکته بعدی اينکه بهانه

يکی از داليل حقانیت موضوع هست. وقتی کالم قران يك بار شعر، 

ديگر سحر، در جايی ديگر اساطیر االولین، يا سخن يك باری 

کاهن، يا مجنون و... دلیل بر نداشتن حجتی علیه حقیقت قرآن 

سال قبل همان  1400افکن نیز مانند جاهالن هست که شبهه

کند که البته اين موضوع سخنان اجداد جاهل خود را تکرار می

 طبیعی هست چرا که:

 «الغريق يتشبث بکل حشیش»

فردی که در حال غرق شدن هست به هر خس و خاشاك و گیاه 

 کند. خشکی دست دراز می

 اما نکته بعدی اينست که قران کريم نثر هم نیست!
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 وهای معمول نثر را در خود ندارد، قرآن کريم، قواعد و اسلوب

در  اگر آيات ان را بخوانید، اختالف بسیار مشهود آن را با نثر را

 ی بشر است. رآن کالم اهلل و نثر ساختهيابید، زيرا قمی

های بالغی بندی معمول در نثر را به سجع و شیوهدر قرآن پای

 ،ای شیرينبینیم که الفاظ آن سلسلهيابیم، بلکه میمعمول نمی

 کنند،زيبا و قدرتمند هستند، و انسان را متأثر و مجذوب خود می

ی، است. هیچ نثرگوي تأثیری که تماماً خالی از تکلف موجود در نثر

-ههای قرآن مانند ابتدای سورقبل از قرآن بدين شیوه که در سوره

بینیم ابتدای سخن ها و آيات، روش خاص آن در تغییر کّل، می

 ی پايان سوره در قرآن با جمال و اعجاز همراهنکرده است، شیوه

شود، که اين روش نیز است که بعد از آن زيبايی ديگری شروع می

 ثر وجود ندارد. در ن

 ار تکرو تلقین  -8شبهه: 

ار پا تکراسرآن قر، شدره شاا "آنمعرفی قر"فصل در چنانچه 

ين مفاهیم است که ودی امحدر مفاهیم بسیاآن دارای ست. قرا

لی وست آور المالد، ياار زست. گرچه تکره اشدار تکرر صدها با
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اد فران و کادمخصوصا کوه ننداهن خودر ذتثبیت مطلب ای بر

 ست. امفید ح لودهسا

 پاسخ: 

های يه حقیقت است و اهلل سبحان با مثالااساس قران بر پ 

 متفاوتی حقیقت را به مخاطب فهمانده است؛ يکی از اين حقايق که

 رکن اصلی کالم اهلل هست بیان توحید بوده که بخش اعظم آيات را

 . است های متفاوت اين حقیقت تفهیم شدهدر برگرفته و با مثال

 شود اين حقیقتی مطلق است. می 4=2+2زنم: مثالً يك مثال می

آموزان سال اول حال معلم اگر بخواهد اين موضوع را به دانش

و دبگويد: مثال ها آن های متعدد بهبفهماند الزم است که با مثال

 شود چهار سیب و... کنیم میاضافه می آنسیب داريم دو سیب به 

گويد اين کار و آموزش فريب هست و فقط میافکن حال شبهه

 2فهمند که مثال های مختلف میلوحان با مثالکودکان و ساده

او  رایافکن هر چقدر بشود و شخص مغرضی مثل شبههمی 4=2+

خواهد پذيرد چون نمیورده بشود بازهم نمیآمثال حقیقی و عینی 

 بپذيرد. 
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 قسم -9شبهه: 

روش ين است. اتأيید نظر خويش ای ئی برابتدروش اقسم يك 

در قسم ده از ستفااست. ده ابوری جان عربستای گذشتهن ماز در

رد ست که شیئ مواين ابر ض قسم فرد دارد. در جووهم ما بین 

عا باالتر باشد. ن آن از ادشأو ست امقابل ف طرل قبورد قسم مو

تأيید کند. را عا( ای )ادتا جملهرد خوبه جانش قسم میدی مثال فر

يا قسم دارد؟ آشی ارزبپرسید که قسم چه د خواز ما يك لحظه ا

تجربه ، سته اقسم مشاهد؟ ستل استدال؟ استاعلم دی مباو جز

قسم هیچ ؟ ستاء استقر، استن ابرها، ستت ابديهیاو جز، ستا

دان. نااد فرالیل ون دبدع قناای اشی بر، رونیست جز يك مغالطه

)که ه شدده برر بکاق حقو تثباای اقسم هم برم، سالدر امتاسفانه 

رد مو "مسالدی اقتصاو اسیاسی ق، حقوم حکاانقد "ب کتادر 

ر حقیقت بکات ثباای ابرآن قردر هم و ( .ستاگرفته ارسی قرربر

ق و حقودر قسم هم وز، مری اپیشرفتهی نیادر دست. ه اگرفته شد

در مخصوصا آن، قردر ست. ر اعتباافاقد ، قعیتواکشف در هم 

، محمدی عاهاادتأيید ای قسم برر از فووبه ، مکیی هارهسو

قسم به زه ست. تاه اشددش، استفاده خودن مخصوصا پیامبر بو

ی عااز اد ترشارزبیر، بسیار عتباارزش و انظر از ست که اچیزهائی 
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ت ثباای ابررد نجیر قسم میخواست. مثال به انظر محمد رد مو

مین ز»ينکه ا تثباای است که من براين امثل ت. توحید يا نبو

 شود؟میتر بیهودهين رم. از اقسم بخون مجادبه با «ستوی اکر

 پاسخ: 

در زبان « سوگند»در زبان عربی مترادف کلمه « قسم»واژه 

فارسی و عبارت است از اقرار و اعترافی است که شخص بر روی 

 کند و خدا، يا بزرگی را شاهد گیرد. سوگندشرف و ناموس خود می

به ملت و زبان خاصی نداشته و در تمام اعصار خوردن اختصاص 

گذشته به مثابه يك سنت در میان اقوام و ملل مختلف جريان 

مورد سوگند آمده  118آيه،  104داشته است. در قرآن، در ضمن 

 مورد از آن سوگندهای آفريدگار جهان است. 95است که 

های سوگندهای الهی با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت

ها و اهداف بل توجهی دارد. خداوند در سوگندهای خود حکمتقا

عبارتند از: بیان عظمت مورد ها آن بسیار بااليی دارد که بعضی از

قسم، تأکید، تأثیر در مخاطب، استدالل، اتمام حجت، اثبات آنچه 

کنند و بیان واقعیتی که مورد ترديد مردم برای آن قسم ياد می

ن بشر به منافع و فوايد فراوان واقع گرديده، متوجه ساخت
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شود، توجه دادن به واقعیت سوگند ياد میها آن چیزهائى که به

 داشتن مورد قسم که قبالً مورد انکار بوده، مبارزه با خرافات و...

ر هايی که توسط غیدر بعضی موارد نیز قرآن به نقل و بیان قسم

 خدا ايراد شده، پرداخته است. 

 : مردم میان متعارف سوگندهای با خداوندتفاوت سوگندهای 

های سوگندهای الهی با سوگندهای متعارف میان مردم تفاوت

 زيرا:  ،قابل توجهی دارد

. هدف اصلی از سوگندهای مردم اثبات مطلب است، و اين 1

درجايی است که متکلم برای منظوری نیازمند باور کردن مطالب 

دهد که احتمال می ایخود توسط مخاطب است. وقتی گوينده

کند شنوندگان سخن او را باور نکنند با سوگند خوردن سعی می

 آنان را وادار به قبول نموده، شك و ترديد را برطرف سازد. اما

ن خداوند نیازی به قبول کالم خود از طرف بندگان ندارد، بلکه اي

بندگان هستند که نیازمند ايمان، قبول و عمل به قوانین و 

 رسد. لهی هستند و فايده و سود آن را به مردم میدستورات ا

. مردم معموالً به موجودات مقدس يا عزيز و با اهمیت در نزد 2

خورند، اما خداوند در قرآن به موجوداتی سوگند ياد خود قسم می
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در نظر مردم از تقدس و عّزت خاصی ها آن کرده که برخی از

 گويد: برخوردار نیستند. حال اينکه نويسنده می

ای قسم براز  رفووبه ، مکیی هارهسودر مخصوصا آن، قردر 

ه شددش، استفاده خودن مخصوصا پیامبر بو، محمدی عاهاادتأيید 

 ربسیار عتباارزش و انظر از ست که اقسم به چیزهائی زه ست. تاا

نجیر قسم است. مثال به انظر محمد رد موی عااز اد ترشارزبی

ای ست که من براين امثل ت. ا نبوتوحید يت ثباای ابررد میخو

ين رم. از اقسم بخون مجادبه با «ستوی امین کرز»ينکه ت اثباا

 شود.میتر دهبیهو

اين خود دلیلی بر اين است که خداوند قصد اثبات ندارد زيرا 

-خورد که نزد انسان با ارزشاگر چنین بود به چیزی قسم می

 ترست. 

آيا عقالنی است کسی که بخواهد مطلبی را به مردم اثبات کند 

 قسم بخورد؟ هستندبه چیزهايی که نزد مردم کم ارزش 

 گويد: همچنین نويسنده می

ينست که د دارد اجوآن وقردر که قسم ارد موری از بسیادر 

چیز شناخته ، ترمبهمو چیزهائی ناشناختهتر از هد امحمد میخو
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ل ستدالف روش اين بر خالاکند که ت ثباا اتری نشو روتر هشد

تر به و روشنقطعیتر ارد مواز صحیح ل ستدالن در است. چوا

ارد موری بسیادر لی محمد ومبهم پی میبرند و غیرقطعی  دارمو

 .ستافته ر ا رمسیر عکس 

برای کسی در کنار قرآن از سنت پیامبر )که توسط خود قرآن 

هی داشته باشد هیچ چیز تايید شده( و تفاسیر آيات قرآن آگا

ای در قرآن وجود ندارد وهمه موضوعات قرآن کامال ناشناخته

باشد. وبسیاری از مبهمات آن زمان امروزه با پیشرفت روشن می

علم و کشفیات بشر روشن گشته است اما برای اشخاصی مانند 

ای نسبت به اسالم و نگرانه و مغرضانهدکتر سها که ديد سطحی

 رسد. پیامبر دارند مبهم به نظر میقرآن و سنت 

 پردازيم: حال به نقد مبهمات اشاره شده توسط ايشان می

 قت کنید: آن دقرهای مقسای ازهينجا به عددر ا

 لْأَمِینِا دِلْبلَا وهذا ﴾2﴿سِینِینَ ( وطور 1لتین ن )الزيتوو التین وا

﴿3﴾ 
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 1... ﴾4﴿حسنِ تَقْوِيمٍ أَفِی نَ لْإِنسااخَلَقْنَا د لَقَ

 يناقسم به ( و 2سینا)ه قسم به کو( و 1ن)يتوو زنجیر اقسم به »

ال عتدانیکوترين ن را در نسااستى ا( ]که[بر3من)اشهر 

 «(...4فريديم)آ

قسم ارزش کمی يگر به چیزهات دياری آبسیات و ياآين در ا

 تارده خو

 تأيید کند. را مهمی ی عا هااد

خداوند برای تاکید بر ی هادر سطور قبل بیان کرديم که قسم

آيد وگرنه عظمت و ارزش آن شیء ومطلبیست که بعد از قسم می

عقالنی نیست که برای اثبات رسالت پیامبر و يکتاپرستی خداوند 

ارزش نزد مخاطب قسم خورد چراکه عمال باورش به چیزهای کم

 .شودتوسط آنان غیرممکن می

لذا در کنار  چونکه اساس قرآن مبنی بر کلی گويی مباحث است

گیرد، قرآن و احاديث نبوی قرآن احاديث و سنن پیامبر قرار می

هر دو از منبع وحی الهی هستند؛ با اين تفاوت که قرآن لفظا و 

                                                           
 4تا  1تین، آيات  .1
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معنا از جانب خداست، اما احاديث تنها از لحاظ معنايی مورد تايید 

اهلل تعالی هستند اما لفظ آن متعلق به پیامبر صلی اهلل علیه وسلم 

ت. پس هر دو وحی هستند و تفاوتی در حجیت وحی نیست؛ اس

يعنی همانگونه که قرآن حجت است، احاديث صحیح نیز حجت 

هستند و هرگاه حديث به درجه صحت برسد، در آنصورت هم در 

اصول و هم در فروع حجت هستند و تفاوتی بین آيات قرآن و 

 احاديث صحیح نبوی وجود ندارند. 

ی صحابه برای دريافت پیام مراجعه ترين منابع برایمهم

 خداوند رفع ابهامات عبارت بود از: 

 قرآن کريم -1

 در قرآن آيات بسیاری وجود دارد که با آيات ديگر قابل تفسیر

ی آيات مقید و خاص تفسیر وسیلهه مثال آيات مطلق و عام ب .است

 شوند. می

 وسلم علیه اهلل صلی اکرمرسول -2

آمد به پیامبر قرآن برای صحابه پیش می اگر مشکلی برای فهم

 کردند،صلی اهلل علیه وسلم مراجعه می
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 لَهُمُ  أُوْلَئِكَ  بِظُلْمٍ إِيمَانَهُم يَْلبِسُواْ وَلَمْ آمَنُواْ  الَّذِينَ ی: مثل آيه

کسانی که ايمان آورده و ايمان خود را »     .1مُّْهتَدُونَ  َوهُم األَمْنُ

 «.يافتگانندنان راست ايمنی و ايشان راهاند، آبه شرك نیالوده

گويد: چون اين آيه نازل شد، که ابن مسعود رضی اهلل عنه می

فهم آن بر مردم دشوار گشت، و مردم گفتند: هیچ کس وجود 

پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود:  .ندارد که به خود ظلم نکند

ظور از منظور از ظلم، ظلمی نیست که مورد نظر شماست، بلکه من

  2باشد.آن شرك به خدا می

 اجتهاد -3

اکرم صلی اهلل های رسولاگر جواب خود را در قرآن و در گفته

عرب ها آن کردند، چون کهيافتند، اجتهاد میعلیه وسلم نمی

ز های آن نیدانستند و به بالغتخالص بودند و اين زبان را خوب می

 واقف بودند. 

                                                           
 82 ، آيهانعام .1
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و در اين راه بسیاری از صحابه هم چون خلفای اربعه، ابن 

مسعود، ابن عباس، ابی ابن کعب، زيد بن ثابت و ديگران ـ رضی 

 اند. اهلل عنهم اجمعین ـ مشهور گشته

ای از علماء پیروی از اهمیت اين اجتهاد تا بدانجاست که عده

 . اندآن را الزم دانسته

رآن به احاديث صحیح و پس الزمست آقای سها عالوه بر ق

تفاسیر معتبر آيات توجه بفرمايند تا جای هیچ ابهامی برايشان 

باقی نماند. وهمچنین کشفیات علمی بشر حقايق علمی بیان شده 

 سال برای بشر روشن گردانیده است.  1400در قرآن را بعد 

 گويد: وباز اقای سها می

 «.هکوبندن و سماآسوگند به »  1رقلطاء والسماوا

 شن نیست. ه روکوبندم يه مفهوآين در ا

اند که ای شدهاخترشناسان موفق به کشف ستارگان تپنده

-ای همچون صدای کوبیدن چکش از خود صادرمیصداهای کوبنده

 "پیکرکیهانیهای غولچکش"را ها آن کنند وبرهمین اساس

                                                           
 1 ، آيهرقطا .1
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(Cosmic hammersنام )اندهمچنین پی بردهها آن اند.گذاری کرده 

کنند ای ازخود ساطع میکنندهکه اين ستارگان تپنده امواج جذب

اين همان حقیقتی  و 1.توانند به داخل هرچیزی نفوذ کنندکه می

  .سخن به میان آورده است آن برای ما است که قرآن کريم از

 2(3)لوترو الشفع وا (2)عشرل لیاو (1)لفجروا

ق و قسم به طاو  (2)هگانهی دشبهاو  (1)قسم به فجر»

 «.(3)جفت

جفت مشخص ق و طاو هگانه د هایشبم مفهوت ياآين در ا

 .نیست

خورد زيرا اين )صبح( سوگند می سپیده دم به سبحان خدای

 .روز است سپیده و شکفتن ظلمت دريدندرهم  ، وقتوقت

گويد: منظور از اين ده ابن کثیر رحمه اهلل در تفسیر خود می

 و عنهما اهلل رضی عباس ابن که همانطور است الحجه ذیشب دهه 

 3.اند گفته ديگران و مجاهد رضی اهلل عنهما ـ و ـ زبیر ابن

                                                           
 سايت اينترنتی سازمان فضايی ناسا :منبع .1

 3و 2و  1سوره مباکه فجر، آيات  .2
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 (3)الفجر والشفع والوتر

الخصوص ابن کثیر در تفسیرش از ابن نظر ارجحیت علما علی

عباس و عکرمه و ضحاك ذيل اين آيه آورده است که مراد از شفع 

جه دهم ذی الحجه است و مراد از وتر روز نهم ذی الحروز قربان که 

 باشد که مبنای حج حاجیان است. و همان روز بزرگ عرفه می

  ﴾3﴿جلَّاها ِإذَا رِلنَّهاوا ﴾2﴿تَلَاها إِذَا لْقَمرِوا ﴾1﴿ضُحاهاولشَّمسِ وا

 ماو رضِلْأَوا ﴾5﴿بنَاها ماو ءلسماوا ﴾4﴿إِذَا يَغْشَاهاللَّیلِ وا

 1﴾6﴿طَحاها

 پى ن در چوماه ( سوگند به 1اش)شنی و روشید رسوگند به خو»

شن را روشید رخون چوروز ( سوگند به 2رود)شید[ ر]خو

 ( 3ند)داگر

ن و سماآ( سوگند به 4بپوشاند)را شید رخون سوگند به شب چو

 آنچه آن را 

 «(6د)پهن کرآن را کس که و آن مین ز( سوگند به 5شت)افرابر
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ت ياآست. مطالب ه اشدرده ط قسم خوغلر موابه ت ياآين در ا

2- 6 

را شید رخورود. روز شید نمیرپی خوه در همه غلطند. ما 

نمیپوشاند. را شید رست. شب خواکند بلکه به عکس نمیر شکاآ

و مین هم پهن و زساخته باشد ا نرآکه کسی ارد ندد جووسمانی آ

 ست. وی امسطح نیست بلکه کر

های بنی بر غلط بودن قسمحال ادعاهای واهی نويسنده را م

 کنیم: سوره شمس بررسی می 6تا  2خداوند در آيات 

 .رودنمی سها: ماه پی خورشید

 ( 2آيه سوره شمس، ) والقمر اذا تالها 

يعنی: آنگاه که ماه  «.و سوگند به ماه چون از پی آفتاب برآيد»

-درنگ از خورشید پیروی کند. پیروی ماه از خورشید، در شببی

های چهارده و پانزده و شانزدهم ماه است که بیض يعنی شب های

ماه در آن بالفاصله بعد از غروب خورشید با حجمی تمام طلوع 

 1کند.می
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در اينجا منظور از اينکه ماه در پی خورشید برآمد اينست که 

کند نه اينکه ماه به بعد از غروب خورشید طبیعتا ماه طلوع می

 دنبال خورشید در حرکت است. 

 .کندسها: روز خورشید را آشکار نمی

 ( 3آيه سوره شمس، ) والنهار اذا جالها

 «.و سوگند به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد»

 سازد؟ ازتوان تصور کرد که روز خورشید را نمايان میچطور می

يه اين را ببینیم و دلیل آن وجود يك التوانیم بین اين تصاوير می

 باشد. از روز در جو می

در زمان نازل شدن قرآن کسی از وجود اين اليه خبری نداشت، 

ا رتوان آسمان اين اليه نازك که زمین را دربرگرفته و توسط آن می

که  تر و روشنی روز را ببینیم. )اين اليهآبی و خورشید را درخشان

ا احاطه کرده است( هنگامی که خورشید طلوع جزئی از جو زمین ر

نشان  ترتر و نمايانکند اين اليه از روز، خورشید را به ما واضحمی

 دهد.می
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اين همان خورشیدی است که در بیرون از کره زمین تاريکی از  

 طرف آن را دربرگرفته است. 

 

 ولی اگر ما بر کره ماه بايستیم، چه چیزی را خواهیم ديد؟

کند، حتی اگر زمان در وسط روز هنگامی که خورشید طلوع می

چرا که آن اليه  ،بینیمباشد آن را به صورت يك ستاره کوچك می

نازك احاطه شده در جو زمین، در کره ماه وجود ندارد و به همین 
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بینیم در توانیم خورشید را همان طور که در زمین میدلیل نمی

 گر بنگريم.های ديکره ماه يا ساير کوکب

 

بینیم شويم آن اليه را میولی وقتی که به جو زمین نزديك می 

شود. هر چه خورشید باالتر بیايد، که با طلوع خورشید ظاهر می

دهد و تر نشان میتر و روشنتر و واضحاين اليه، خورشید را نمايان
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باشد که اشعه خورشید علت آن وجود ذراتی معلق در جو زمین می

شود که ما خورشید را به اين زيبايی کس کرده و باعث میرا منع

 1که هست ببینیم.
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 .پوشاندسها: تاريکی خورشید را نمی

ه شب بسوگند » (4 آيه ،سوره شمسوَاللَّیْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

 «.چون خورشید را پوشاند
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بیايید کمی در اين تصاوير دقت کنیم که چطور شب و تاريکی 

خورشید را از هر طرف احاطه کرده و اين همان چیزی است که 
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و شب "تی سوگند ياد کرده: حقرآن در مورد آن سخن گفته و 

 ."پوشاندوقتی آن را می

ها ستاره ديگر که در آسمان ای مانند میلیونخورشید ستاره

ای است که نیروی رشید نیروگاهی هستهاند، خومنتشر شده

 کند. گرمايشی را تولید می

توانستیم آنچه که خورشید در اگر می :گوينددانشمندان می

کند را به طور کامل و صحیح از آن استفاده يك ثانیه تولید می

میلیون سال آينده  9توانست نیروی برق قاره آمريکا را تا کنیم می

 تأمین کند. 
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های خداوند بزرگ و منان است که از نشانه ايینشانهخورشید 

در مورد آن در کتابش سخن گفته و آن را به يك المپ توصیف 

ه شود کای به هم آمیخته میکرده است که با فعل و انفعاالت هسته

کند و همین طور باعث سوخت هیدروژن شده و هلیوم را تولید می

 ارد. ها سال پیش و بدون هیچ وقفه و نقصی اين کار ادامه داز بلیون

-نگرد باور نمیهنگامی که کسی در وسط روز به خورشید می

کند که اين همان خورشیدی است که دور تا دور آن را تاريکی 

 دربرگرفته است. 

 ولی بینیم،می زمین کره روی از ما که است چیزی اين 

، خورشید را شدند خارج روز نارك اليه از که هنگامی دانشمندان

  .با شکلی متفاوت ديدند



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

995 

 

های وابسته به مديريت و اين تصويری است که توسط ماهواره

ملی هوانوردی و فضا آمريکا )ناسا( گرفته شده، ببینید چطور شب 

 گیرد. شود و اطراف خورشید را دربرمیکم کم پیدا می

 با من بنگريد که روز فقط يك اليه خیلی نازك در اطراف زمین 

  .)غشای آبی رنگی که کره زمین را فراگرفته است( .باشدمی
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حاال اگر از زمین فاصله بگیريم و در فضای خارجی میان 

های ديگر سیر کنیم چه چیزی را خواهیم ديد؟ به سیارات و کوکب

 اسا گرفته شده بنگريد: اين تصوير که از دور توسط رصدخانه ن

 

 اين همان خورشیدی است که در تصوير اول و دوم ديديم. 
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ن کنیم. تاريکی از هر طرف آدر اينجا آن را از دور مشاهده می

 بینیم در قديم برایرا دربرگرفته است. البته چیزی که االن می

هیچ بشری قابل قبول نبوده که خورشید توسط تاريکی و شب 

 ت. احاطه شده اس

را ساخته  : آسمانی وجود ندارد که کسی آنشبهه

 . باشد

 1وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

 «قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده است. و»

کردند که حجم زيادی از کیهان ها دانشنمدان گمان میتا مدت

اند که اما به تازگی کشف کرده ،خالی پر کرده است را فضاهای

ساختمان "بنا و ساختمان محکم است و از آن با عنوانکیهان يك 

فضا: "کنند. در سايه اکتشافات جديد ديگر کلمه ياد می "کیهانی

-بلوك یها, به منزلهمعنايی ندارد چرا که کهکشان "مکان خالی

را ماده و ها آن روند که بینهای ساختمان کیهان به شمار می

 انرژی تاريك پر کرده است. 
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 اند و ماده تاريكهای ساختمان کیهانیها مانند بلوكکهکشان

 فضای هستی را پر کرده است. 

به کار برده  "فضا"عجیب اينکه در قرآن به هیچ وجه کلمه 

ياد شده است.  "بناء: ساختمان"نشده است بلکه از آسمان با کلمه
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ضَ الَّذِی جَعََل لَُکمُ الْأَرْ به عنوان مثال به اين آيه توجه کنید: 

 1فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً 

آن )خداوندى( که زمین را براى شما فرشى )گسترده( و »

 «آسمان را بنايى )افراشته( قرار داد.

تمام اطالعات علمی ذکر شده از سايت اينترينتی سازمان 

 .فضايی ناسا گرفته شده است

 .: زمین پهن و مسطح نیست بلکه زمین گرد استشبهه

 2طحیها واالرض وما

 «.کس که گسترشش داد قسم به زمین وآن و»

 : پاسخ

در اينجا اگر طبق قول ارجح مفسرين مشهور جهان اسالم به 

شويم که ترجمه توجه کنیم، متوجه می« طحیها»معنی واژه 

مسطح و پهن که توسط آقای سها ارائه شده است قابل قبول 

 .نیست
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ابن عباس نقل کرد مجاهد فرمود: طحاها يعنی دحاها. عوفی از 

يعنی در آن به خلق پرداخت، و علی بن ابی  "وما طحاها"که: 

قسمتش کرد.  طلحه از ابن عباس روايت کرد: طحاها يعنی قسمت

و مجاهد و قتاده و ضحاك و سدی و ثوری و ابن صالح و ابن زيد 

يعنی آن را بسط داد و وسیع گرداند و اين  "طحاها"گفتند که 

بوده که اکثر مفسرين بدان قائل هستند، و نزد مشهورترين اقوال 

، مانند "طحوته"اهل لغت معروف است. جوهری نیز فرمود که 

 1، يعنی آن را بسط داده و گسترش دادم."دحوته"

 واما خود قرآن بارها به کروی بودن زمین اشاره داشته است که

 کنیم:برای طوالنی نشدن مطلب يك مورد را بیان می

للَّْیلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُکَِوّرُ الَنّهَارَ َعلَى اللَّیِْل وَسَخَّرَ الَشّمْسَ يُکَوِّرُ ا

 2وَالْقَمَرَ کُلٌّ يَجِْری ِلأَجَلٍ مَُسمًّى أَلَا هُوَ الْعَِزيزُ الْغَفَّارُ

کلمه يکوّر ازحیث لغوی يعنی تاريکی شب در روز به شکل يك 

-اژه کوّر زمانی استفاده میها از وشود ]عرب زباندايره پیچیده می
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گويند: ای پیچیده شود مثال میبه شکل دايره کنند که يك چیز

 .کوَّر العمامةَ يعنی لَفّها وأدارها على رأسه: عمامه را دور سر پیچید

 شبهه: وجود برج در آسمان یك تخیل است.

-برجدارای که ن سماآسوگند به »  1وجلبرء ذات السماوا

 «.هاست

، شدداده توضیح  «آنعلمی قری خطاها»بخش در چنانچه 

 ج در برد جوو

قسم آن ينجا به در ايك تخیل غلط قدماست که محمد ن سماآ

 تا رده خو

 به کرسی بنشاند. ره را ين سوايگر دمطالب 

 پاسخ:

ها ستارگان عظیم است. به قولی: مراد منازل مراد از برج

اند و خورشید دوازده برجگانه است که دارای سیارگان دوازده

زيرا شش برج در جنوب  .پیمايدرا در يك ماه میها آن هريك از

هايی که در شمال آن قرار دارد، عبارت است از: آن قرار دارد، برج
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هايی که در جنوب حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد و سنبله. وبرج

و  آن قرار دارد، عبارت است از: میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو،

حوت. گفتنی است که خورشید سه برج اول شمالی را در سه ماه 

کند که همانا فصل بهار است، سه برج ديگر را در سه ماه طی می

کند که فصل تابستان است. همچنین سه برج اول ديگر طی می

، و سه برج کندجنوبی را در سه ماه که فصل خزان است طی می

را در دو يا سه ها آن ر يك ازفصل زمستان. ولی ماه ه بعدی را در

پیمايد پس ماه دارای بیست و هشت منزل است و دو شب روز می

  1ماند.هم پنهان می

و قتل ای مسلمانانی که برو  ها اسببه  شبهه: قرآن

، نندزمین شبیخودم  هسپیدن در به غیرمسلمانارت غا

 رد!!! قسم میخو

 (3صبحا)ات فالمغیر( 2قدحا)ت يارلمووا( 1)ضبحات يادلعاوا
2 
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 ردبرخواز سوگند به جرقههائی که ، (1)هندن دوسبااسوگند به »

ان در تگررسوگند به غا، (2خیزد)برمیبا سنگ  هايشانسم

 «ه.صبحگا

 پاسخ:

همانطور که گفته شد بر طبق کتب معتبر تفاسیر قرآن، 

های خداوند برای تاکید بر ارزش و عظمت و مشخص شد که قسم

باشد و دلیل اينکه خداوند به نعمات الهی بر بندگانش میيادآوری 

دويدن  اسب سوگند خورده است اين است که اسب در

خصوصیاتی دارد که ساير چهارپايان فاقد آنند و نیز از آن روی که 

در پیشانی اسب تا روز قیامت خیر نوشته شده است چنان که در 

الخیر الی يوم الخیل معقود بنواصیها » حديث شريف آمده است:

پس هدف باالبردن شأن و اهمیت اسب در نزد مؤمنان « القیامة

است تا به پرورش آن همت و عنايت گمارند و به قصد جهاد در راه 

 1خدا بر سواری آن و تمرين و ممارست نمايند.

ه در عا شدادشش حقیقت ت ثباای ابر؟ چهت ثباای ابرشبهه: 

 يعنی:، بعدت ياآ
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نَّه لِحب ( وإ7ِلِك لَشَهِید)ذَنَّه علَى ( وإ6ِد)لَکَنُوبِه ِرَلسان لْإِناَّ إِن

حصلَ ما فِی ( و9رِ)لْقُبوابعثِرَ ما فِی إَِذا فَلَا يعلَم ( أ8َلْخَیرِ لَشَدِيد)ا

 1 (11( انَ رَبُّكَ ِبهِمْ يَوْمَِئذِ لَّخَبیر)10ورِ )لصدا

د خوو او ست. س اسخت ناسپارش گاوردنسبت به پرن نسااکه »

ست. ل اسخت شیفته مااو ستى و راست. اه انیك گو مر[]اين ا بر

دد. و يخته گرون رهاست بیررگودر نچه ن آکه چوداند نمیمگر 

به ن شارگاوردپرن روزى چناد. در شوش هاست فاسینهدر نچه آ

 «ست.ه اگاآنیك ن يشاا

 پاسخ:

در نقد صفحات گذشته کتاب جناب سها مفصل توضیح داده شد، 

مبر کنیم که در زمان نزول آيات، اصحاب پیاادآوری میيهم  اما باز

که به زبان اصیل عربی آن زمان آشنايی کامل داشتند مفهوم و 

منظور کلمات و جمالت قرآن را جهت رفع ابهامات آيندگان و غیر 

 ند. داراند که مفهوم آيات را به روشنی بیان میها نوشتهعرب زبان

ل ستدالس امسیر معکوق فوهای گويد: در قسماقای سها می

آيه  5د دارد. در جووشن نیز رومبهم به نتايج دی مبااز فتن ريعنی 
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ها داده و اول سوره اشاره به نعمت بزرگی است که اهلل به انسان

اما واقعیت اين است . ها باشدرود انسان، شاکرِ اين نعمتانتظار می

و در اين راستا  که انسان تابع شهوات و میل و آرزوهای خود است

 گیرد. دارد و به جای شکر، کفر و ناسپاسی را پیش میگام برنمی

 پاسخ:

هايی را به ی اول که اهلل نعمتآيه 5پاسخی است برای  6ی آيه

 چنین نیست. رود، بنده شکرگزار باشد اما اينبنده داده و انتظار می

ها انسانشدن ای است به زندهتا آخر سوره اشاره 9ی و از آيه

کردند و به جزا پس از مرگ و برمالشدن آن چیزهايی که پنهان می

 1ها است.انسان و سزای اعمال رسیدن

های آقای سها در سوره عاديات کامال ترتیب پس برخالف گفته

آيات براساس موضوع آن رعايت شده و معانی آن به هم مرتبط 

 .اند

شن ت رويارمو ت ويادعار از منظون چوآقای سها گفته است: 

 نیست. 
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است « عدو»نام سوره عاديات است. جمع عاديه؛ عاديه از ماده 

ويدن. به اسب هم عاديه گويند. پس عاديات يعنی دو به معنی 

دوندگان يا هرچیزی که با سرعت مسیری را طی کند. نام سوره 

ارتباط تنگاتنگی با محور سوره دارد که همانا بحث از مجموعه 

ها آن که اهلل در اختیار بندگانش گذاشته و يکی از هايی استنعمت

ها به جای همین عاديات است که در حقیقت اگر شکر اين نعمت

رسد و در صورت عدم شکر و انسان به کمال می آورده شود،

ماندگی ها، انسان دچار نقص و ضعف و عقبناسپاسی اين نعمت

 خواهد شد. 

ی وری به معنی ريشه ی اوری، يوری، ازموريات هم از ماده

پشت. اوريت الزند: يعنی از دل سنگ آتش زنه، آتش را بیرون 

ها زنند از اين به هم زدنمی ها را وقتی به همآوردم، اين سنگ

آورندگان. که بیرون موريات يعنی بنابراینجهد، آتش بیرون می

 بیانگر قدرت خداوند است. 

 اهداف خداوند از بیان اين آيات: 

ی ساز و برگ آن؛ مانند سوی جهاد و تهیهبه ترغیب  (1

 ی امروزی. شتران آن روز و هواپیماهای جنگنده
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بیان اين حقیقت که انسان نسبت به پروردگارش کافر و  (2

هايش ناسپاس است؛ اگر دچار مصیبتی شود آن در رابطه با نعمت

 آورد. را به خاطر می

است مگر ی مال و ثروت بیان اينکه انسان به شدت شیفته (3

 ايمان و عمل صالح، مهذّب و آراسته گردد.  یهاينکه به وسیل

 ی رستاخیز و جزا. تأيید عقیده (4

قسم یك مغالطه شبهات تکراری دیگر از آقای سها: 

 .ستا

ين اردی در دل امودر محمد زه تا، ستاقسم يك مغالطه 

 گرفتهر نیز بکاب( را بر مطلودره )مصای يگردی مغالطه، مغالطه

ی ست که نتیجهابدين معنی ب بر مطلودره مصای ست. مغالطها

شته باشد. مثال ادد جول وستدالت امقدمااز يکی در عینا ل ستدالا

میپرسد به از او قاضی ، ستامینی زعا میکند که مالك ادکسی 

که به ی يگرل دمینم. مثازمن مالك ن میگويد چو؟ او لیلیدچه 

 ست: اين امنطقی باشد م فر

 ست. انسانی بشر ا هری: صغر

 ست. ان اخندی بشر هری: کبر
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ی ينجا نتیجه عین کبردر ا .ستان انسانی خندانتیجه: پس هر 

هن ذمنتهی د شونمیت ثبای اچیزب بر مطلودره مصادر ست. ا

 . دهدمیفريب ح را لودهسااد فرا

 پاسخ: 

، همچون سوره مرسالت و کريم قرآن در آيات بسیاری از

به چیزهايی سوگند ياد کرده، از جمله: ذات  نازعات خدای متعال

رشتگان، ماه، خورشید و... در حالی که فپاك خويش، روز قیامت، 

نیاز از سوگند بوده و قصد اثبات چیزهايی که به آن خداوند بی

. قسم خورده است را ندارد تا به گفته دکتر سها دچار مغالطه شود

-خداوند در اوايل سورههای های مغالطه توسط ايشان به قسممثال

ا زير ،باشدربط میهای نازعات و مرسالت نسبت داده شده کامال بی

خواهد ادعای خود را به ديگران اثبات ها شخصی میدر اين مثال

 کند و خواهان اينست که مخاطبان ادعايش را باور کنند. 

: است مهم فايده دو داراى همواره قرآن ولى سوگندهاى 

مطلب و ديگر بیان عظمت چیزى که به آن  نخست تاکید روى

ارزش سوگند شود؛ زيرا هیچ کس به موجودات کمسوگند ياد مى

کند. و اهمیت برخی از مطالب آنقدر باالست که خداوند در ياد نمى
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يك سوره يازده مرتبه قسم ياد نموده است. و از طرفی اين 

لت او سوگندها که خطاب به انسان است، جهت تفهیم ارزش و منز

جودی خود پی برده و خود را به بهايی وها به ارزش بوده تا انسان

ايشان  های فراوانی که خداوند براندك نفروشند و در برابر نعمت

 ارزانی داشته، جهت رسیدن به قرب الهی تالش کنند. 

( 3وَالنّاشِراتِ نَشْرا)( 2فَالْعاصِفاتِ عَصْفا)( 1وَالْمُرسَالتِ عُرفا)

ونَ نَّما تُوعدإِ( 6عُذرًا أَوْ نُذْرا)( 5ا)کْرًتِ ذِ( فَالْملْقِیا4فَرْقًا)تِ قَارِفَالْفَا

 1(7قِع)الَو

شوند. که سخت میده پى فرستادرپیسوگند به فرشتگانی که »

که  گسترانند.یا را( ممین خداکه )فرها آن سوگند بهو ند. اهتوفند

 رىعذاه ند. خواحیه ولقاکنندو امیکنند.  اباطل[ جدو حق ن ]میا

رخ يد )قیامت( قطعا اهشده داده عدونچه آکه ارى. باشد يا هشد

 «داد.هد اخو

ی تا جملهرده خون شش قسم به فرشتگات ياآين در اشبهه: 

 کند.ت ثبارا، اخر يعنی قیامت آ
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ست )که شامل آن اقرل قبوع فرن فرشتگال قبو، قت کنیدد

د شوين میل استدالای دهسام فرد(. هم میشود معان و فرشتگا

يد که قیامت ادهکرل شما قبال قبون ست چواست درکه قیامت 

ق فو هایقسمب. در بر مطلودره مصای ست. يعنی مغالطهاست در

شن رومبهم به نتايج دی مبااز فتن ريعنی ل ستدالس امسیر معکو

 شن نیست. ت و... روعاصفات ومرسالر از منظون چود دارد. جوونیز 

ست: با افته ر رهم بکات عازنای رهسوق در فوی عین مغالطه 

 قت کنید: دست. اقیامت ت ثبااپی ن در سوگند به فرشتگا

( 3سبحا)تِ حالسابِوا( 2نَشْطًا)تِ لنَّاشِطَاوا( 1غَرْقًا)تِ عازِلنَّاوا

 تِ فَالسابِقَا

بعها ( تَت6ْجِفَةُ)الرَّاتَرْجف يَومَ ( 5ا)مرًدَبّراتِ أَ( فَالْم4سبقًا)

 1(7فَة)ادِ لرَّا

و ستانند. ن به سختى جاان[ کافراز سوگند به فرشتگانى که]»

به فرشتگانى و مى گیرند. آرابه ن[ را ]مؤمنان فرشتگانى که جا به

سبقت ا[ خدن فرما]در  پیشى گرفتندر ند. پس ورشنا نکه شناکنا
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و )قیامت( زد بلره ندزلر. آن روز کنندمیتدبیر ر را کاو ند. اهگیرند

 «فتد.اگر[ ]دای لرزهآن پى از 

دی مبااز فتن ريعنی ل ستدالس امسیر معکوق فو هایقسمدر 

 د دارد.  جووشن نیز رومبهم به نتايج 

ست: با افته ر رهم بکات صافای رهسوق در فوی عین مغالطه

 : قت کنیددست. انیت خد احدت وثبااپی ن در سوگند به فرشتگا

حتماال مالئکه( ن )اسوگند به صف بستگا»( 1)صفاتِ لصافَّاوا

 .«ندابستهکه صفى 

جر زکه به سختى ن جرکنندگازبه و » ( 2)اجرًاتِ زجِرَافَالزَّ

 .«کنندمی

 «نکنندگاوتبه تالو » ( 3)اکْرًتِ ذِفَالتَّالِیا

 «1ست.اشما يکی ای قطعا خد» ( 4)حِدالَهکُم لَوإَِّ ان

بر وه کند. عالت ثباا را اتا يکتائی خدرده خو به مالئکه قسم

مسیر ق فوت يا، در آستب ابه مطلودره مصای هم مغالطه يناينکه ا
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شن نیز رومبهم به نتايج دی مبا ازفتن ريعنی ل ستدالس امعکو

 شن نیست.ت روتالیاات و جرت، زاصافار از منظون چود دارد. جوو

  پاسخ:

افکن شده توسط شبهه دلیل اينکه شبهات و ابهامات مطرحه ب

های بیان شده توسط ايشان دقیقا عین هم هستند و در مورد سوره

ها را جهت روشن باشد، لذا فقط يکی از سورهيکی میها آن پاسخ

بندی مختصری کنیم و در آخر جمعشدن ابهامات را بررسی می

 بیان خواهد شد. 

 ابهامات،حال با مراجعه به تفسیر آيات سوره النازعات اهداف، 

ی يات ابتدايی سورهآو ارتباط فرشتگان به وقوع قیامت را در 

 کنیم: النازعات بررسی می

 بندی آيات: تقسیم

ها آن با استدالل به فرشتگان و وظايف 5ی تا آيه 1 یاز آيه

ها و سپس وقوع قیامت اشاره دارد و خداوند پیشبرد حیات انسان

کند و در نهايت با ها عرضه میانسانرا به وسیله اين فرشتگان بر 

ی تا آيه 6ی خواهد محور سوره را بیان کند. از آيهاين استدالل می
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بیان حوادثی است که در ابتدای روز قیامت تا آخر همان روز  14

 دهد. روی می

م های ديگر از قرآن با استدالل و آن هاين سوره هم مانند سوره

شود. سوگند خوردن آغاز می با نوع خاصی از استدالل يعنی

ز گیرد و کسی که ابنابراين وقتی سوگند در مقام استدالل قرار می

کند، در اين جا اهلل است، پس يقیناً اين سوگند استفاده می

ها، سوگندهای معمولی نیستند بلکه سوگندهايی هستند سوگند

هايی از آن حقیقتی هستند که قرار ی بخشکنندهبیان که خود

 با اين سوگندها به اثبات برسد.  است

ای اهلل متعال سوره را با قسم به نازعات شروع فرموده است و آر

 علما در مورد معنای نازعات چنین است: 

 مالئك و فرشتگان.  -1

 سکرات موت.  -2

 گان. نجوم و ستار -3

 وحوش  -4
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با توجه به آيات بعدی که در مورد حاالت و کارهای فرشتگان 

، قول و 1أَمْراً  فَالْمُدَبِّرَاتِهمچنین با توجه به آيه کريمه: آمده و 

 رسد. یمتر به نظر نظر اول صحیح

ای که روح را از بدن کافران به شدت و سختی النازعات: فرشته

 یثَُة،خَبِاخْرُجِی أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْ)زند: کشد و صدا میبیرون می

د سان بای نفس بدجنس که در بدن ان» (اخْرُجِی إِلَى غَضِِب اللَّـهِ

و اين ندا در روح « سوی عذاب و خشم اهلل حرکت کنهستی به 

آمدن آوردن خار از پنبه، بیرونشود و مانند بیرونآدمِ بد پخش می

و  .شان، سخت استهای خبیث و بدکار هم از جسمروح انسان

را روح دهند؛ زيفرشتگان اين کار را با سختی و شدت انجام می

 کند و اين مالئك، نازعات نام دارند. فرار می

خورد که اين سوگند عظیمی است که اهلل متعال به آن قسم می

ها هنگامی روز آخرت و جزا حقیقت و واقعیت دارد. بیان اين قسم

بود که مشرکان منکر معاد شدند و از آن حد تجاوز نموده، به 

به فساد و گمراه ساختن  پیروی از شهوات و آرزوهای نفسانی خود

 خود و ديگران پرداختند. 
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 1انَشط لنَّشِطَتِٱوَ

و سوگند به فرشتگانی که جان ]مؤمنان[ را به نرمی و آسانی »

 «گیرند.می

: فرشتگانی که جان مؤمنان را با بشارت و ناشطات يا ﴾لنَّشِطَتِ﴿ٱ

الطَّیِّبَُة، اخْرُجِی  اخْرُجِی أَيَُّتهَا النَّفْسُ )گويند: گیرند و میآرامش می

ای نفس پاك که در بدن انسان مومن هستی، به » (إِلَى رِضْوَاِن اللَّـهِ

  2«.سوی بهشت اهلل حرکت کن

 3سَبحا لسَّبِحَتِٱوَ

و سوگند به فرشتگانی که ]به امرِ اهلل، از آسمان به سوی »

 «.شناورند زمین[

 دهند. : فرشتگانی که حرف اهلل را گوش می﴾لسَّبِحَتِٱوَ﴿

 آرای علما در مورد اين کلمه: 

 ( فرشتگانی که گوش به امر و فرمان اهلل متعال هستند. 1

                                                           
 2نازعات، آيه .1

 صحیح )مصحح( :[ حکم آلبانی4262 :]ابن ماجه .2

 3نازعات، آيه .3
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 ( فرشتگانی که همیشه در تسبیح و ذکر اهلل هستند. 2

 .کنند: جبرئیل( فرشتگانی که وحی را نازل می3

خورد و دلیل آية فوق به فرشتگان قسم می 3اهلل متعال در 

 قسم: 

خوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآن کريم به قسم -1

 زبان عربی است. 

 تأکید بر چیزی که قسم ياد کرده است.  -2

 دادن خبر بعد از قسم.  -3

  نمايد.بعد از بیان قسم، اهلل متعال در آيات بعد، خبر را ذکر می

 1سَبقا لسَّبِقَتِٱفَ

و سوگند به فرشتگانی که ]در اجرای اوامر الهی[ بر يکديگر »

 «گیرند.سبقت می

 : دارند نظر سه ﴾لسَّبِقَتِ ﴿ٱعلما در مورد کلمة 
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رسانند فرشتگانی که سريع وحی را گرفته و به پیامبران می -1

تا دست شیاطین به آن نرسد و آن را ندُزدند؛ زيرا شیاطین در 

ان ها در انتظارند که اين محتوای وحی را به اَجنه و جادوگرآسمان

تر وحی را به پیامبران برسانند؛ پس سابقات بايد هرچه سريع

بدهند تا شیاطین فرصت و مجال دزديدن و ها آن رسانده و به

 دستبرد زدن به آن را نداشته باشند. 

شت فرشتگانی که سريع روح مؤمن را بعد از مرگ به به -2

 کنند. منتقل می

کنند فرشتگانی که سريع امر اهلل را گوش داده و اطاعت می -3

 گیرند. و از ديگر فرشتگان پیشی می

 1أَمرا فَالمُدَبِّرَتِ

ها را تدبیر و سوگند به فرشتگانی ]که به امر الهی[ کار»

 «.کنند ]مانند فرشتگان مسئول اعمال بندگان[می
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ان، ملك الموت: فرشته مرگ. اسرافیل: مُدَبّرات: تدبیرکنندگ

دمیدن در صور. جبرئیل: نزول وحی. میکائیل: نزول باران )هر 

 ای مسئول کاری است(. فرشته

اهلل به پنچ چیز سوگند ياد کرد: نازعات، ناشطات، سابحات، 

سابقات و مدبرات؛ نظر راجح اين است که منظور از هر نوع، 

جايز است که منظور غیرفرشتگان باشند و گروهی از فرشتگان می

هم باشد و اشکالی ندارد؛ زيرا منظور اين است که بدانیم اهلل متعال 

به بعضی از مخلوقاتش سوگند ياد کرده که زنده شدن و معاد قطعا 

ثابت است، حق است و واقعیت دارد، جواب قسم در آن پنج مورد 

 بِمَا َلتَُنبَّؤُنَّ ثُمَّ لَتُبَعثُنَّحذف است و تقدير آن عبارت است از: 

 1َيسِیر للَّهِٱ َعلَى وََذلِكَ عَمِلتُم

ايد باخبر قطعاً زنده خواهید شد و به آنچه انجام داده»

خواهد به ها میو با اين قسم«  شويد. و اين بر اهلل آسان است.می

اری کبندگانش بفهماند که با خلقِ اين همه فرشته قادر به انجام هر 

 تواند ما را دوباره زنده کند و از قبر بیرون آورده وهست و می

 برانگیزد. 
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اش حال خداوند با بیان آياتی ديگر خبر مهمش را که مقدمه

 کند. گان بود را بیان میتقسم به فرش

 1لرَّاجِفَةُ ٱ تَرجُفُ مَيَو

ها و همه که ]پس از اولین دمیدن در صور[ زمین ]و کوه روزی»

 «.درآيدچیز[ به لرزه 

 صدايی سهمگین که همه چیز را لرزانده و درهم»: لرَّاجِفَةُٱ

ی اول است که اسرافیل در صور و اين همان نفخه« .کوبدمی

 میرند. دمد و همه میمی

 -راجفه-ی اول و اين مراحل بعث و جزا، در روزی که نفخه

آيد و هرآنچه در آن شود و تمام جهان به لرزه درمیدمیده می

« رادفه»ی دوم به نام ، فنا و نابود خواهد شد از آن پس نفخهاست

ی میان اين شوند. فاصلهشود که همه از قبرها زنده میدمیده می

در حديث صحیح بیان  اهلل گونه که رسولدو نفخه همان

 اند، چهل سال است. داشته

 1تتبعها الرادفه
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ی حشر خهو آن نف«. در پی آن، ]دمیدن دوم[ حشر بیايد و»

 «شدن.است و برانگیخته

 از و به دنبال آن، اهلل آيدبه دنبال نفخه اول، نفخة دوم نیز می

فرستد که به وسیلة آن همة مخلوقات مانند آسمان شبنمی فرو می

 شوند. گیاهان از خاك بیرون آمده و زنده می

آيد که نفخه دوم است. رادفه چیزی است که به دنبالش می

 جفه و نفخه دوم رادفه است،نفخه اول را

ر در آن دمیده ديگ بار آنگاه»....   2أُخرَى.... فِیهِ نُفِخَ ثُمَّ

 «.باشد. و اين نفخه دوم شیپور بیدار باش می... شودمی

آيد و آمدن قیامت هم سخن از قیامت است. روز قیامت می

و  ی قیامت استها است، پس مرگ مقدمهمستلزم مرگ انسان

ماموران مرگ و بر انگیخته شدن برای حشر، فرشتگان خداوند 

 خورد. می قسمها آن هستند که خداوند به

های خداوند، توسط نويسنده ابهامات مطرح شده در مورد قسم 

های نازعات و عاديات و بروج و شمس، بطور مفصل در تفسیر سوره
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بندی بررسی شد. حال برای عدم تکرار مباحث قبلی يك جمع

 کنیم: کوتاه می

نیاز از سوگند بوده و قصد اثبات چیزهايی که خداوند بی (1

 .به آن قسم خورده است را ندارد

تاکید روى مطلب و بیان اهمیت و عظمت چیزى که به آن  (2

ارزش سوگند شود؛ زيرا هیچ کس به موجودات کمسوگند ياد مى

 کند برای اثبات ادعايش. ياد نمى

 .باشدی بر بندگانش میيادآوری نعمات اله (3

ها )نازعات( هنگامی بود که مشرکان منکر بیان اين قسم (4

معاد شدند و از آن حد تجاوز نموده، به پیروی از شهوات و 

آرزوهای نفسانی خود به فساد و گمراه ساختن خود و ديگران 

-یمها به نوعی کافران را تحديد پرداختند. که خداوند با اين قسم

 کند. 

خواهد به بندگانش بفهماند که با ها میخداوند با اين قسم (5

تواند ما را خلقِ اين همه فرشته قادر به انجام هر کاری هست و می

 دوباره زنده کند و از قبر بیرون آورده و برانگیزد. 

خوردن از روش و اسلوب عرب است و قرآن کريم به قسم (6

 .زبان عربی است

 دادن خبر بعد از قسم.  (7
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قسم خوردن به چیزهای ناچیز در دوارن  -10: شبهه

 خورد. قبل از محمد هم در اشعار به چشم می

افکن در ادامه به اشعار ساختگی منتصب به جاهلیت شبهه

به ردن ست که قسم خواکر ذبه زم الگويد: کند و میاستناد می

مد محاز قبل ی در دورهها همیوه و ماو  شیدرخوره و مثل ستاء شیاا

ای زن شعراز يکی از مثال  .ديافت میشو به وفورب عرر شعادر ا

 ست: ه اکاهنه نقل شداء برم زجاهلی بنای دوره

رق، طالالنجم رق، والشاح الصبا، والخالقح اللو، والغاسقاللیل وا)

 (دوا.لیأادی لواشجر ادق، ان لون المزوا

ند به صبح سوگ، خالقح سوگند به لو، يكرسوگند به شب تا»

قطعا ه، ندربر بااسوگند به ه، کوبندی رهسوگند به ستا، شنرو

 «دد.مند میگروشت نیردخت در

و گرفته ض محیطش قرت را از همین کلماو محمد همین سبك 

ينکه ون است بداگرفته ر مکی بکای هارهسوری از بسیادر 

حد ای واخدد شب نمیشوره و ستاو نجیر ابینديشد که با قسم به 

غیرعلمیترين و شترين ارزمیبینید که محمد به بید؛ کرت ثباارا 
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دم به مرد خوی پیامبرن قبوالندای بر هاروشعامیانهترين و 

 ست. ده اکرده ستفاا

 پاسخ: ابیات زبراء کاهنه

 اين ابیات در کتاب شذور االمالی با سندی موضوع آمده است: 

 رق،لنجم الطاواللوح الخافق، واللیل الغاسق، والصباح الشارق، وا

ن ، وإوالمزن الوادق، إن شجر الوادی لیأدو ختال، ويحرق أنیابا عصال

صخرالطود لینذر ثکال، ال تجدون عنه معال، فوافقت قوما أشاری 

 سکاری

گويم: سند روايت موضوع هست در آن ابی مخنف و بعضی می

 .از اشخاص مجهول وجود دارد

 نب محمد ، عَنْسعید بن السکن حَدَّثَنَا، قَالَ: بَکْرٍ أَبُو وحَدَّثَنَا

 علماء من أشیاخ ، عَنْمخنف أبی ، عَنْمحمد بن هشام ، عَنْعباد

 قضاعة

صفحه  7اش را در کتاب سیر ذهبی جلد لوط بن يحیی ترجمه

و اقوال علمای جرح و تعديل راجب  ناشر: موسسه رساله آمده 302

 .باشداو ضعیف و متروك می
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  مَعِیْنٍ: لَیَْس بِثَِقةٍ. قَالَ يَحْیَى بنُ 

 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَتْرُوْكُ الحَدِْيثِ. 

 (. 1وَقَالَ الدَّارَقُطْنِیُّ: أَخْبَارِیٌّ ضَعِْیفٌ )

اشیاخ "عالوه بر آن روايت در آن اشخاصی مجهول است مانند

 در نتیجه روايت موضوع و ساختگی هست.  "من علماء قضاعه

شناس معروف آلمانی اشعار جاهلی را کارل بروکلمان عرب

و ناقلین شعر جاهلی که در زمان  1.داندموضوع و مخترع می

 کند: امويین بودند را چنین توصیف می

 (ياتهمع و االختراع لتوثیق روابالوض ايضا يبالوا لم اذا عجب )فال

پس تعجب نکنید اگر وضع و اختراع برای توثیق رواياتشان »

 «استفاده کردند.

نويسنده در کل کتابش به اين اشعار جاهلی و تهمت زدن به 

و  819اشاره کرده )در صحفات ها آن رسول اهلل از اقتباس کردن

 .و...( 821و  820
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 استناد بسیاری از اين مطالب به ادب جاهلی و به زمان قبل از

 اسالم، ثابت شده نیست. 

 گويد: دکتر طه حسین در باره ادب جاهلی، چنین می

خوانیم، به کثريت قريب به اتفاق آن چه ما ادب جاهلی میا

 هیچ وجه جاهلی نیست و مسلّماً بعد از ظهور اسالم برساخته شده

 واست و ]در واقع[ ادبی اسالمیست که زندگی مسلمانان و تمايالت 

دهد، و تر از زندگی جاهلی نشان میآرزوهای آنان را بسی بیش

ار چه از ادب جاهلی باقی مانده، بسیترديد آن توانم بگويم بیمی

ر دهد و بای ]از دوران جاهلی[ را نشان نمیاندك است و هیچ جنبه

کند؛ و سزاوار نیست که برای بیرون کشیدن هیچ چیزی داللت نمی

 اعتماد شود. ها آن های ادبی واقعی عصر جاهلی بهجلوه

حال در من خود به نتايج خطیر اين نظريه واقف هستم، با اين 

توانم اعالم کنم که آن اثبات و اعالم آن ترديد نخواهم کرد، و می

چه خوانندگان به عنوان شعر ]مثال[ امرؤالقیس يا طَرَفه يا ابن 

خوانند، يا ادعا و انتحال راويان، يا تولید و کُلثوم يا عَنتَره می

ساخت اعراب ]صحرانشین[، يا صنعت و آفريده دستوردانان، يا 
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گويان، يا اختراع مفسران و محدثان و متکلمان قصه برساخته

 1است.

هم چنین با توجه به تاريخ پیدايش علم تدوين، که تقريبا يك 

ين توان به انتساب اسالم به وجود آمده است، نیز نمیاقرن پس از 

 اشعار به ادب جاهلی، اطمینان پیدا کرد. مسلمانان به طور رسمی

 ه تدوين احاديث و شعر روی آوردند،حدود يك قرن بعد از اسالم ب

ن ندگاو در اين مدّت مسّلماً تعداد زيادی از راويان شعر و ساير دان

 اند. و مطلعانِ آن از دنیا رفته

قرآن به زبان عرب و بر قوم عرب نازل شده است و طبیعی 

 تواناست که برخی الفاظ و تعابیر مشابه باشند ولی هیچ گاه نمی

 برگرفته از اشعار و ادب جاهلی است.  ادعا کرد که قرآن

اگر قرآن بر اساس اشعار عرب آورده شده، چگونه اعراب را به 

د؟! توانید يك سوره مانند آن بیاوريمبارزه طلبیده و گفته اگر می

 ند. توانستند مانند آن را بیاوراگر چنین بود که اعراب بايستی می
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پس معجزات  از طرفی اگر قرآن از اشعار عرب گرفته شده

ها و اخبار غیبی و... آن از کجا گرفته شده علمی و پیشگويی

 است؟!

 

 دادن مال )مؤلفه قلوبهم(  -11شبهه: 

نیز هست آن تأيید قررد يگر محمد که مود هایروشاز يکی 

ه بتا د بون اليمااضعیفاد فرايا ن و شمناديا ر به کفال خت ماداپر

 کنند. ا يش پیداگرم سالا

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالَْمسَاکِینِ وَالْعَامِِلینَ َعلَیْهَا وَاْلمُؤَلَّفَةِ 

 فَرِيضَةً قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِیَن وَفِی سَِبیلِ اللَّهِ وَابِْن السَّبِیِل 

  1حَِکیمٌ  عَلِیمٌ وَاللَّهُ  اللَّهِ  مِنَ

کسانى که ن آن و متصديان و ياابینون و به تهیدستات صدقا»

و در]راه آزادى[ )مؤلفه قلوبهم( د مىشوآورده ست دبه ن لشاد

 .دص دارختصاه امانددر راهبه ا و خداران و در راه مدن و واگادبر

 .«ستاحکیم ى ناا داخدو ست اجانب خداز فريضه ان به عنو]اين[ 
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ر اين يك ک؟. اخريدن را يماو اعلم ، يقیند میشور چطو 

و ست ه دادن اشورقطعا نوعی ر ينکااينی. دست نه اسیاسی 

يعنی ت الئل نبودساسیترين در آوردن اينست که محمد انشانگر 

ه شورخت دابا پر اين جهتاز ست ده ابوان ناتول ستداله و امعجز

 متمايل کند م سالابه ان را کافرده سعی میکر

 پاسخ: 

-ر و حیله و آدمدين اسالم از سیاستی که به معنای دروغ و مک

کشی باشد بیزار هست و مبراست، اما اگر منظور از سیاست اداره 

مسائل اجتماعی و سیاسی امت باشد جدا نیست، بلکه دين اسالم 

يك دين کامل و شامل هست که راه حل تمام مسائل مورد نیاز يك 

ز گیرد، و اينکه کفار غرب مسئله جدايی دين امجتمع را در بر می

ا تای بیش نیست اند، در واقع مکر و حیلهراه انداختهسیاست را ب

اينکه يك فرد مسلمان را فقط منحصر به عبادت فردی خويش و 

دور از اجتماع وا دارند تا بتوانند به راحتی به چپاول منافع 

 .مسلمین دسترسی پیدا کنند

شوند زيرا هنوز اثبات در اينجا آقای سها خود دچار مغالطه می

که اسالم از سیاست جدا است در پی اثبات اين است که اند نکرده
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پیامبر سیاستش غلط است ونبايد دين از سیاست برخوردار باشد 

خواهد داند میچونکه خود آقای سها دين را از سیاست جدا می

 .افکار خويش را به مخاطب قبل از اثبات تحمیل کند

 واما بحث شبهه رشوه و خريدن ايمان: 

رود( درواقع )کسانی که امید اسالمشان میمؤلفه قلوبهم 

ی اند يا به قناعتمسلمانانی هستند که با ترديد وارد اسالم شده

 همینه ب ،شودديده میها آن اند اما مال دوستی در)نسبی( رسیده

هايشان دلیل ولی امر اقدام به به دست آوردن و نزديکی دل

جذبشان کند و سبب نمايد تا بیشتر بسوی اسالم بوسیله مال می

نزديکی به اسالم و تدبر در مفاهیم آن شوند، تا بدين گونه 

 سیارايمانشان افزايش يابد و با اين تدبر تقويت گردد. اين مسئله ب

کند تا با توزيع شیرينی شبیه کار مدرس است آنگاه که سعی می

آموزان موضوع درس را برايشان شیرين نمايد پس مثال بر دانش

دارند و استعدادشان زان با اين روش، درس را دوست میآمودانش

 شود. برای فهم درس و توجه و همنوايی با مدرس دوچندان می

توان گفت که دادن انگیزه به فرزندت به منظور يادآوری و نمی

آموزد يا وجدانی را به وی میموفقیت در امتحانات، رشوه و بی
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و پرستاران و کسانی که اينکه دادن دستمزد ماهیانه به پزشکان 

کنند بعنوان بدنام کردن در درجه اول در زمینه انسانی فعالیت می

 رود!و افساد اعتبار رسالت پزشکی يا نگهداری از مريض بشمار می

براستی که اين چنین تفکری، کاستی و کوتاهی در انديشیدن و 

 باشد!فساد در رای می

ر( به من صدقه گويد: پیوسته )پیامبهمچنانکه صفوان می

ترين ترين مردم نزد من شد، بعد از آنکه مبغوضداد تا محبوبمی

 1مردم نزد من بود.

دوستی سرشته شده و عشق و وابستگی شديدی انسان بر مال

بدان دارد، بنابراين انسان بخاطر اين روش، دروازه قلب خود را 

 .پردازدمی با جديت و همت به تدبر در آن ،گشايدبرای اسالم می

اش به دين پس با اين تدبر و انديشیدن در اسالم، ايمان و وابستگی

يابد. و انسان عادت کرده که گوش قلب و اعضای خود افزايش می

-را به کسی بسپارد که به وی عطا و بخشش نموده و تکريمش می

                                                           
 رواه مسلم .1
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شود تا که غیرمسلمان به اسالم گوش فرا دارد، پس اين فرصتی می

 1 متعال او را به راه راست خود هدايت فرمايد.دهد باشد که اهلل

ت امالیرت يا بصوال مواين انید که است بداجالب ی شبهه: ادامه

ارد از موری بسیادر يا و گرفته میشد ورزان کشااران و مداز دا

بدست ن مخالفاال مورت انی يا با غازروانکه با کاد لی بواموا

يگر ای دهبه عدو يد دزدمیای هعدال را از موامد. يعنی آمی

ار وپری را يگری دهعدو نشاند میه سیاك به خاای را هعدداد. می

به را تی رغاال مودی از ايازجنگ حنین بخش از مثال پس د. میکر

 داد. قريش ان سر

 پاسخ:

قای آيا به گفته آ ؟اندبدست آمده یهاياموال مسلمین از چه راه

ست يا اينکه حقیقت سها از راه غارت و راهزنی بدست آمده ا

 ماجرا چیز ديگريست... 

پردازيم تا حقايق آشکار و حال به بررسی اين موضوع می

 افکن پاسخ داده شوند: اساس شبههشبهات بی

                                                           
 دکتر هشام عزمی پژوهشگر علوم اسالمی .1
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 اند: های زير بدست آمدهاموال مسلمانان صدر اسالم از راه

 مالیات -1

 غنائم جنگی -2

 مالیات در اسالم دو نوع است: 

 زکات و جزيه 

، بر اهل ذمه جزيه واجب اسالم در برابر فرض زکات بر مسلمانان

چون هر دوی  .کرده است تا هر دوگروه با هم مساوی باشند

، در زير سايه يك پرچم واحد هستند و از مسلمانان و اهل ذمه

کنند و يك نسبت استفاده میه همه حقوق و مزايای يك دولت ب

در سرزمین اسالمی از اهل  باشند و چون مسلمانانبرخوردار می

پس اهل  .نمايندرا تامین میها آن کنند و آزادیذمه حمايت می

، بايد به مسلمانان جزيه ذمه در برابرآن دفاع و حمايت از آنان

کرده است و تا بپردازند و خداوند اين وظیفه را بر آنان واجب

ظت و که اهل ذمه اين وظیفه را انجام دهند، حمايت و محافزمانی

توان گفت: باشد. و يا می، از آنان بر مسلمانان واجب میدفع اذيت

های دينی به خاطر يك نوع مالیات سرانه است و از اقلیّت
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جهاد، و تأمین امنیّت جان و مال آنان  بودن از شرکت درمعاف

 .شودگرفته می

واما زکات و پاسخ به شبه نويسنده مبنی بر دزديدن اموال 

 ای ديگر. دن آن به عدهای و داعده

 کنیم: در اينجا فوايد و اهمیت زکات را بطور مفصل بیان می 

 ی دادن زکات چیست کهچرا بايد زکات بپردازيم، و اصال فايده

 را واجب کرده است؟ شريعت اسالم آن

زکات يکی از ارکان مهم شريعت اسالم است که در بخش مالی 

ی ر ساختار فرد وجامعهواقتصادی قابل تطبیق بوده وآثاری د

 اد: درا در نقاط ذيل مورد مطالعه قرار  توان آناسالمی دارد که می

نقش زکات در ساختار فرد: هرگاه به آيات قرآنی که  -1

کند توجه ودقت نمايیم در پهلوی هر مسلمانان را به زکات امر می

آيت قرآنی حکمی در مورد زکات نیز موجود است، نماز که 

-معنويت ارتباط انسان را با اهلل جل جالله مستحکم میازديدگاه 

-سازد، زکات اين رابطه را در بخش مادی ومالی آن مستحکم می

که سبب فاصله میان بنده و اهلل  هستسازد، زيرا بسیاری از عیوب 

گردد، برای مثال محبت مال، بخل، دزدی، راهزنی، جل جالله می
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ی مالی داخل ازهمین نقطهاختالس، رشوه وساير عیوب خطرناك 

 گردد. وجود انسان می

 هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حالل

ه وپاك خود را تقديم نمايد، در اينجاست که او از محبت افراطی ب

. اين مومن است کند که محبت اهللمال به محبت ديگری انتقال می

 گذشته و خود مال از اللهج جل اهلل کند که برای رضايتثابت می

، پس چگونه رو به است نموده مصرف جالله جل اهلل راه در آن را

 مال حرام نمايد. 

سازد، زيرا در بسا حاالت تر میزکات، ايمان مؤمن را قوی

ولی  توانند که صدها رکعت نماز ريايی بخوانندهای رياکار میانسان

 او که دهدمی نشان جالله جل اهلل برعکس آن مصرف پول در راه

 در چیز لذيذترين از و داشته خويش پروردگار با محبت واقعا

. بنابراين است نموده نظر صرف وی رضايت برای خويش زندگی

 کشاند: زکات انسان را به امور ذيل می

 .جالله جل اهلل الف: تقويت ايمان با مصرف نمودن اموال در راه

 .ب: دوری از بخل

 .ج: محبت با فقراء



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1035 

 

 د: دوری از کسب اموال حرام. 

ی : فرق میان جامعهانسانی جامعه ساختار در زکات نقش -2

ی اساسی نهفته انسانی وسرزمین حیوانات )جنگل( در يك نقطه

 کند. است، که انسان برای ديگران و حیوان برای خود زندگی می

ی انسانی هر کسی بخاطر منفعت شخصی خود هرگاه در جامعه

، گردد مشغول ديگران به توجهیبی به و ورزيده تالش و سعی

دين مقدس اسالم  .دهدشخصیت انسانی خويش را از دست می

ی اسالمی زکات را فرض نموده است تا انسان برای ساختار جامعه

ز اموال حالل و پاك خويش مصرف ا ديگران، بر ای خیرانديشی

 از نعمت مالنمايد، ومقداری از پول خود را برای ساير کسانی که 

 اند مصرف نمايد: محروم

الف: در بخش اجتماعی: هرگاه در يك جامعه احساس همکاری 

وعاطفه بین مردم موجود باشد، اغنیاء مشکالت فقرا را درنظر 

داشته، برای حل مشکالتشان راهی را سراغ نمايند، و برای از بین 

امعه بردن فقر وآثار فقر سعی و تالش ورزند، بدون شك در اين ج

، زيرا در گرددمی ضعیف آن حد آخرين تا گناه وآثار و اسباب جرم 

-ها وجرايم، بیبسیاری از جوامع علت اساسی بسیاری از جنايت



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1036 

 

باشد. زکات يکی از وسايل بسیار مهم برای از بین کاری و فقر می

-بردن فقر و رهیابی برای حل مشکالت فقیران ومستمندان می

ت اموال خويش را به شکل درست وحقیقی باشد. وقتی اغنیاء زکا

آن مطابق احکام الهی به حکومت اسالمی تقديم نمايند وحکومت 

از اين اموال برای مبارزه با فقر و بیکاری استفاده نمايد در اينجا 

 دهد: درجامعه رخ می چند منفعت

 ، زيرا آنانرودمی بین از اغنیاء درمقابل فقراء بدبینی حس -

 ايشان کمك نموده است. ه و بدانند که امی

 تواندمی وهرکسی شده چیده بر به روز روز فقر یدامنه -

 . باشد داشته نرمال زندگی

 و تعلیمی مراکز تاسیس برای زکات مال از دولت وقتی -

 از وبیسوادی بی کاری ی، دامنهکند استفاده بینوايان سرپرستی

 . رودمی بین

 شود، زيرا اغنیاءبیشتر می دوستی ومحبت میان افراد جامعه -

 اند. اند ومحبت آنان را کسب نمودهبا فقراء همدردی نموده

ها مبارزه با ب: دربخش سیاسی: يکی از مشکالت مهم حکومت

-ها نمیباشد، اين حکومتفقر، بیکاری، بیسوادی و بیچارگی می
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توانند احتیاجات مردم را بصورت کامل رفع سازند، و به اين شکل 

های شوند تا از ديگران کمك بگیرند که اين کمكنا مجبور میاحیا

خارجی در بسیاری حاالت سبب استعمار آن کشور شده، و عوض 

برد. را از بین می اينکه برای آنان نفع بیاورد سیادت سیاسی آنان

 باشد. ی اقتصادی برای حکومت اسالمی میزکات بهترين وسیله

ت استفاده از قانون الهی، زکا توانند باهای اسالمی میحکومت

آوری نموده و مبارزه خويش را علیه فقر، اموال اغنیاء را جمع

ها، رفع مشکالت هسرپرستی بیوبیکاری، بیسوادی، يتمیان، بی

 وارثین شهداء و معلولین عمال آغاز نمايد. 

در دين مقدس اسالم حکومت اسالمی وظیفه دارد که يك اداره 

نه آوری زکات تأسیس نمايد، اين اداره ساالجمعرا به عنوان اداره 

آوری نموده مطابق احکام الهی در زکات مال شهروندان را جمع

 باشد: مصرف آن بپردازد که اين کار حکومت دارای منافع ذيل می

آوری نمايد که حکومت اموال زکات را رسما جمع درصورتی -

ين نمايد، بنابرا تواند که از ادای آن دوریداری نمیهیچ سرمايه

 شود. حقوق فقرا به صورت خوب محافظت می
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 هایبرنامه فقر با مبارزه در منظم شکل به تواندمی حکومت -

 . باشد داشته عملی

های تواند برای مبارزه با بیسوادی نیز برنامهحکومت می -

 عملی داشته باشد. 

حکومت دارای بودجه بسیار قوی مالی بوده، ضرورتی به  -

 شود. خیرخواهی از ديگران نمی

هرگاه حکومتی بتواند که مشکالت رعیت خود را مرفوع  -

 شود. استقرار در آنجا نیز حاکم میو سازد، امنیت 

بخش اقتصادی: مشکل اقتصادی تمامی کشورهای جهان  ج: در

دهد، اقتصاددانان جهان در پی را عايدات ومصارف آن تشکیل می

ال که نخست عايدات کشور خويش را چگونه با انداين دو امر افتاده

تالش ورزند تا  مصرف آن چگونه سعی و رند، وهمچنان دربب

 ضربه نزند. هرگاه کشورهای اسالمی اقتصاد آنانبه  ،مصارف بیجا

ها عمال تطبیق قوانین زکات را برای تقويت بنیه اقتصادی دولت

 باشد. ترين پشتوانه اقتصادی برای آنان مینمايند، بزرگ

 غنايم جنگی: -
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-ستیزان خیلی بر روی آن مانور میای که اسالمدر اينجا شبهه

-زنند بحث غنائم جنگیست که آن را غارت و دزدی استنباط کرده

 اند که الزم است تعريفی از غنیمت جنگی داشته باشیم: 

که انسان با سعی و تالش غنائم جمع غنیمت بمعنی چیزی است

 رسد. بدان می

که در جنگ و پیکار با ر اصطالح فقه عبارت از اموالی استو د

دقت کنید گفته شده کفار محارب  .شودرفته میگکفار محارب 

زير  نه کفار عادی. و انواع اندجنگ با مسلمانان آمدهبه کفاری که 

 گیرد: را دربر می

 زمین و خاك دشمن -3اسیران  -2اموال منقول  -1

، بمعنی زيادت است« نفل»گويند که جمع یغنايم را انفال نیز م

 . که غنايم موجب افزايش اموال مسلمانان است

و بايد متوجه بود که در هنگام صلح بايد به پیمان متعهد بود و 

دزدی از کفار غیرمحارب نیز جايز نیست، و يا گرفتن اموال کفار 

 اين )غیر محارب( به زور جايز نیست و برای شخص حالل نیست. از

رو به اموالی که در زمان صلح يا از طريق دزدی از کفار بدست آيد 

شود. البته در زمان و هنگامه جنگ و پیکار با غنیمت گفته نمی
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حرام نیست و بردن ها آن کند و دزدی ازکفار وضعیت فرق می

 اموالشان جايز است. 

-اناگر مردی از مسلمانان با ام"گويد: امام شافعی رحمه اهلل می

توانا ها آن برداشتن اموال سرزمین کفار گرديد و او در نامه وارد

بود، برای او حالل نیست که از آن اموال برای خود بگیرد حال به 

 1."هر میزان کم يا زياد

ستیزان منظورشان از دزدی و غارت، نابود شدن شايد اسالم

ی بنی قريضه توسط سپاه اسالم باشد که الزم است برای قبیله

روشن شدن قضیه توضیحاتی ارائه شود تا اصل ماجرا مشخص 

 شود. 

مختصری از ماجرا: مشرکان مکه تصمیم گرفتند به مدينه حمله 

پیامبر صلی اهلل علیه وسلم و  .مسلمانان را نابود کنند کنند و

چیز پیامبر صلی اهلل علیه  ی نبرد شدند، قبل از هراصحابش آماده

طرف وسلم با يهوديان بنی قريظه در مدينه عهد بستند که بی

ولی با  .نیز موافقت کردندها آن باشند و به مشرکان کمك نکنند،

و  افتادندآمدن مشرکان مکه يهوديان به فکر همکاری با مشرکان 

                                                           
 .( مراجعه کنید370به فتوای ) .(284/  4) "األم  " .1

http://www.islampp.com/index.php?id=144&ftwid=6901
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که خواستند تا در نابودی مسلمانان مدينه دريغ نکنند، بعد از آن

بعد از اتمام غزوة ، مسلمانان مشرکان قريش را شکست دادند

 به را هاسالح صحابه و خندق، پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم

امّا خداوند به ايشان دستور داد تا به کارزار با  گذاشتند. زمین

قريظه بپردازند. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم بالفاصله بنی

قريظه، رهسپار شوند و به آنان يارانش را امر نمود تا به سوی بنی

فرستاده است تا دژهای آنان را  اطالع داد که خداوند جبرئیل را

دستور ها آن و وحشت بیندازد و بههايشان رعب بلرزاند و در دل

قريظه داد که نماز عصر را در مسیر راه نخوانند؛ بلکه در محل بنی

 بخوانند. 

، قريظه را در محاصره قرار دادندمسلمانان بیست و پنج روز بنی

ر ز نظامّا با طوالنی شدن مدت محاطره و در تنگنا قرار گرفتن آنان ا

تسلیم نمايند. و سرانجام هم  معیشت، تصمیم گرفتند تا خود را

مشرکان و هم يهوديان بنی قريظه زير دست مسلمانان خوار 

 شدند. 

اما بايد در نظر داشته باشید که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم با 

قريظه عهد و پیمان بسته بود که آن يهوديان در يهوديان بنی
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طرف باشند و به مشرکان قريش که به مدينه جنگ احزاب بی

خیانت کردند و عهد خود ها آن جوم آورده بودند کمك نکنند؛ اماه

را شکستند و حتی گودالی حفر کردند و قصد داشتند تا پیامبر 

صلی اهلل علیه وسلم را به قتل برسانند و در آن گودال دفن کنند! 

را خوار کرد و ناموفق شدند تا آنکه مسلمانان ها آن ولی اهلل تعالی

تصمیم گرفته ها آن دند و سپس در مورد خیانتغلبه کرها آن بر

خودشان صادر کنند که  و قرار شد حکم نهايی را از روی کتاب ،شد

هنگامی که  .بنا به کتاب خودشان سزای خیانتشان مرگ بود

کارانشان را کشتند و چیره شدند فقط خیانتها آن مسلمانان بر

عدل  هاين نشانکه در خیانت دست نداشتند را رها کردند و  کسانی

است که خائن و ظالم محاکمه شود و کسی که ظلم و خیانت نکرده 

و اين پاداش منصفانه کسانی بود که عهدشکنی نمودند و . رها شود

 .با مسلمانان خیانت کردند. جزای آنان از جنس عملشان داده شد

با عهدشکنی خود و همکاری با نیروهای احزاب جان، ها آن چون

فرزندان مسلمانان را در معرض نابودی و اسارت قرار  زنان و ،مال 

 دادند بنابراين، با آنان برخورد به مثل کردند. 
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شان هدایت ای را خارج از ارادهخدا عده -12شبهه: 

 .کندمی

هد ابخورا هر کس ا ست که خده امدآن آقردی از متعدت يادر آ

 يت میکند. مثال: اهد هدابخورا هرکس و میکند اه گمر

 1إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ َيشَاءُ وَيَهِْدی إِلَیْهِ مَْن أَنَابَ 

هر و میکند اه هد گمرابخورا ست که هر کس احقیقت خددر »

 .«مى نمايدد راه خوى به سودد گرزباى او[ که ]به سورا کس 

 ست. ه اشدداده نسبت ا به خدل ضالق افوی يهدر آ

 يَشَاءُ  مَنْ يُضِلُّ کِنْۖ  أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ  

 2تَعْمَلُونَ  کُنْتُمْ  َعمَّا وََلتُسَْألُنَّ ۖ   يَشَاءُ مَنْ  وَيَهْدِی

لى داد ومىار حد قروامتى را است قطعا شما امىخوا گر خدو ا»

يت اهد هدابخورا هر که و میکند اه هد گمرابخورا هرکه ا خد

 .«هید شداخوال يد حتما سؤاددمىم نجاانچه و از آمىکند 

 پاسخ: 

                                                           
 27 ، آيهرعد .1

 93 ، آيهنحل .2
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به يکديگر دو نوع هدايت به با رجوع به قرآن و ارجاع آيات  

 شود ؛ هدايت عمومى، و هدايت پاداشى. خداوند نسبت داده مى

ی هدايت عمومى، هدايت فراگیر و همگانى است که شامل همه

 وصف آن آمده است؛شود ؛ مانند قرآن، که در مى هاانسان

 «.مردم برای است هدايتی»  1لِلنّاسِ هُدىً

که به هدايت کسى  .هدايت عمومى، هدايتى ابتدايى است

 مَن اِلَیه يَهِدىابتدايى پاسخ مثبت دهد و به سوی او بازگردد 

مَن يُؤمن ايد، به قرآن معتقد شود نم حرکت آن دنبال به و 2أناب

آن قرار گیرد  و در خدمت آن آشنا گردد، به حکم 3قلبهباهلل يَهدِ 

، پاداشى هدايت از»4ان تُطیعوه تهتدوا، کند اطاعت و آن را

 «برد.بهره مى

خداوند خود، در آيات قرآن در رابطه با هدايت پاداشی توضیح 

آورد و برايش دلیل می يهدی من يشاءفرمايد دهد. وقتی میمی

قُلْ فرمايد: نمايد. بعنوان مثال، میمصاديقش را هم مشخص می
                                                           

 4عمران، آيهو آل 185بقره، آيه  .1

 27 ، آيهرعد .2

 11 ، آيهتغابن .3

 54 ، آيهنور .4
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 را که هر بگو خدا»  1إِنَّ اللَّهَ يُِضلُّ َمنْ َيشاءُ َو يَْهدی إِلَیِْه مَْن أَناب

-. و هر که را به درگاه او روى کند، هدايت میکندمى گمراه بخواهد

 «.کند

گردد ند که بازگردد، و کسی باز میکيعنی کسی را هدايت می

 که هدايت اولیه را پذيرفته باشد. 

وَالَّذِيَن جَاهَدُوا ِفینَا لَنَهِْديَنَّهُْم ُسبُلَنَا وَإِنَّ الَلّهَ لََمعَ فرمايد: می و

 2الْمُحْسِنِینَ 

که در راه ما )با خلوص نیّت( تالش کنند، قطعاً به ها آن و»

 «و خداوند با نیکوکاران است. .خواهیم کردهای خود هدايتشان راه

نمايد که هر کس در آنچه بدان فرمان يافته است اين داللت می

دهد و اسباب هدايت را برای خوب عمل کند خداوند او را ياری می

نمايد که هر کس در پی سازد. و بر اين داللت میوی فراهم می

استای به دست کسب دين تالش و کوشش نمايد خداوند او را در ر

دهد و از باشد ياری و هدايت میآوردن آنچه که جويايش می

                                                           
 22 ، آيهرعد .1

 69 ، آيهعنکبوت .2
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رهنمودها و مددهای الهی که از توان و تالش او بیرون است 

 گرداند. برخوردارش می

 شرطیه پس هرکسی که خواهان هدايت و يافتن حق باشد، ب

 که برای رسیدن به آن تالش کند و اسباب الزم را برای رسیدن به

 کند و وی را بهبکار گیرد، اهلل متعال نیز خلف وعده نمی مقصد

 مقصد خواهد رسانید. 

 و اما اضالل در مورد خداوند: 

اضالل و گمراه کردن خداوند برخالف هدايت نمودن او به دو 

 .از يك قسم نیستبلکه براى اضالل بیش  ،شودقسم تقسیم نمى

 بتدااارد و کسى را در زيرا خداوند ـ معاذ اهلل ـ اضالل ابتدايى ند

همواره کیفرى است  دهد، اضالل خداوندنمىگمراه نکرده و فريب 

، ابتدايى هدايت رغمعلى که شودمى کسانى شامل و اضالل کیفرى

هاى آسمانى و که شامل عقل، فطرت، وحى تشريعى و کتاب

رسالت، دين را پشت سر گذارده و از نداى فطرت اعراض نموده و 

 نمايد. به طرف گناه حرکت مى

يعنی پس از آنکه خودشان هدايت اولیه را نپذيرفتند و گمراه 

کند و همین هدايت را هدايت نمیها آن شدند، ديگر به اجبار
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وند به نکردن، خود نوعی گمراهی است. منظور اينست که خدا

 . شودنمی ايشان گمراهی و کردن گناه اجبار مانع

 فرمايد: خداوند متعال می

 أَنِّی تَّعْلَمُونَ  وَقَد تُؤْذُونَنِی لِمَ قَوْمِ يَا لِقَوْمِهِوَإِذْ قَالَ مُوسَی 

 الْقَوْمَ  يَهِْدی لَا وَاللَّهُ قُلُوَبهُمْ اللَّهُ أَزَاغَ َزاغُوا فَلَمَّا إِلَْیکُمْ اللَّهِ رَسُولُ

 1الْفَاسِقِینَ 

! چرا من قوم گفت: ای قومش به موسی را که هنگامی و ياد کن»

 که هايیو فرمان ، احکاماز قوانین )با سرپیچی .آزاريدمرا می

. کنمامر میها آن شما را بهو من  نموده بر شما فرض خداوند متعال

 من( وحالجويی و عیب زدن، طعنه دادن دشنامبا  آزاريديا مرا می

)يعنی:  .شما هستم سوی پیامبر خداوند به من دانید کهمی کهآن

 فرستاده من که حقیقت اين به کهآزاريد درحالیمرا می چگونه

قرار  و احترام او مورد تعظیم دانايید و فرستاده خداوند هستم

 شما در صحت ديگر برای. از سوی آزار و اذيتمورد  گیرد، نهمی

 از من کهمعجزاتی سبب به است نمانده باقی هم شکی من رسالت

را بر شما  رسالتم به اعتراف که ايد، معجزاتیکرده مشاهده

                                                           
 5 صف، آيه .1
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 افاده يقینی شما علمی برای آن به و نسبت ناپذير گردانیدهاجتناب

را  هايشانکردند، خدا دل رویکج چون پس؟( است کرده

را فرو حق  پیامبرشان با آزار دادن )يعنی: چون .برگردانید

بودند،  شده مرتکب که آنچه جزای عنوان گذاشتند، خداوند به

( و خداوند .گردانید و متمايل کج و هدايت را از حق هايشاندل

 بودنشان بر فاسق وی علم را که را )يعنی: کسانی فاسقان قوم

 «.کندنمی ( هدايتاست گرفته سبقت

 و شوندهمچنین در آيات قرآن مصاديق کسانی که گمراه می

 از جمله:  کند، را هم مشخص میيابندنمی هدايت

  1وَ ما يُضِلُّ بِهِ إاِلَّ الْفاسِقین

  2وَ اللَّهُ ال يَهِْدی الْقَوَْم الظَّالِمین

  3وَ أَنَّ اللَّهَ ال َيهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرين

انتخاب راه خوب يا بد از اول در اختیار خود ما است، هدايت و 

ضاللت در قرآن به معنى اجبار بر انتخاب راه درست يا غلط نیست، 

                                                           
 26، آيه بقره .1

 258، آيه بقره .2
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به معنى « هدايت»بلکه به شهادت آيات متعددى از خود قرآن 

به معنى از بین بردن « لاضال»فراهم آوردن وسائل سعادت و 

هاى مساعد است، بدون اينکه جنبه اجبارى به خود بگیرد. و زمینه

 سلب» يا بر هم زدن اسباب« توفیق»اين فراهم ساختن اسباب 

 دارد. پى در را امور اين که هاستانسان خود اعمال نتیجه« توفیق

 دهد و يا از کسانى توفیقپس اگر خدا به کسانى توفیق هدايت مى

بنابراين . استها آن کند، نتیجه مستقیم اعمال خودرا سلب مى

توان مفهوم جبر را همانگونه که مشاهده شد از اينگونه آيات نمی

فرمايد: از هر آنچه برداشت کرد! مخصوصاً در سوره نحل که نیز می

 شويد. کنید، بازخواست میعمل می

لجوج از  مقصود از گمراه کردن خداوند، محروم کردن افراد

 لطف خود است، واال اگر خداوند بنای گمراه کردن مستقیم کسی را

 فرستاد و نه پیامبری. داشت، نه کتابی می

خداوند سبحان به انسان خاطى و گناهکار ابتدا فرصت توبه و 

مهلت نیز استفاده کند و اگر او از اين انابه و بازگشت را اعطا مى

آيات بسیارى از قرآن کريم گردد. ىنکند، به اضالل الهى گرفتار م

ناظر به اين مطلب است که اگر کسى ايمان بیاورد و مقدارى بر 
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آورده عمل نمايد، قلب او به آسانى به طرف خیر آنچه ايمان 

خداوند گرايش، فهمد. کند و معارف دينى را نیك مىحرکت مى

 عالقه، انس، اسباب و وسايل، دوست خوب، استاد خوب، شاگرد

ورى کند و امکان بهرهرا به فاسق اعطا نمىخوب و شرايط مناسب 

و کند نمايد و او را به حال خود رها مىاز اين امور را از او سلب مى

به اين ترتیب هواهاى نفسانى بر او چیره شده و زمام زندگانى او را 

خود  رحمتِ دهد. او درِ مىدست گرفته و در اختیار شیطان قرار  به

بندد. و در سوره فاطر به اين حقیقت اشاره بر انسان گمراه مىرا 

 است که:شده 

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّْحمَةٍ فَلَا مُمْسَِك لَهَا وَمَا يُمِْسكْ فَلَا 

 1مُرْسِلَ لَُه مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيُز الْحَکِیمُ

بگشايد  آنچه را که خداوند از رحمت بربندگان خود»

اى ندارد گشايندهاى براى آن نیست و آنچه را او باز دارد، بازدارنده

 «ناپذير و حکیم است.و خداوند شکست

نیز ی يث نبودحااتأيید رد ين مطلب موی شبهه: ادر ادامه

 ير: زهست. مثل حديث صحیح متفق علیه 
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حدثنا ابوالولید هشام بن عبدالملك حدثنا شعبة أنبأنی )

حدثنا ل هلل قااهب عن عبد ويد بن زسمعت ل قااألعمش سلیمان 

مه أحدکم يجمع فی بطن ل ان أقاوق لمصددق الصااهو وهلل ل اسور

لك ثم يبعث ذمضغة مثل ن لك ثم يکوذبعین يوما ثم علقة مثل أر

حدکم إن أهلل اسعید فوأو شقی وجله وأقه زبعة بررهلل ملکا فیؤمر بأا

ع أو بینها غیر باوبینه ن يکوحتى ما ر لنااهل ألرجل يعمل بعمل أو ا

وإن لجنة فیدخلها اهل أفیعمل بعمل ب لکتاافیسبق علیه ذراع 

ذراع بینها غیر وبینه ن لجنة حتى ما يکواهل ألرجل لیعمل بعمل ا

  1(فیدخلهار لنااهل أفیعمل بعمل ب لکتااعین فیسبق علیه أو ذرا

د جمع میشودرش شکم مادر شما از هر يك  :پیامبر گفت»

روز( و  40ار )مقد به هماند سپس علقه میشوروز و  40ت بمد

را ملکی ا سپس خد .روز( 40ار )مقد به هماند شوسپس مضغه می

دن شقی بوگ و مررزق و به د مر میشواچیز ر به چهاو میفرستد 

يا )شما از ست که يکی اسوگند قطعا چنین ا به خددن. يا سعید بو

او و بین  می کههد تا هنگادمیم نجارا اهل جهنم ل اعماا (دیمر

ست د هایانگشتسر ازه ی ندا)ع يك بای به اندازهبین جهنم 

                                                           
 14/47صحیح ابن حیان و  2036/ 4صحیح مسلم و  2433/ 6ری صحیح بخا .1

 .(228/ 4سنن ابی داوود و  366/ 6سنن نسائی و 
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ه نگاآست افاصله ( ستدساعد ) ذراعيا يك و( ست چپدست تا را

هد پس دمیم نجارا اهل بهشت ل اعمااغلبه میيابد پس ا حکم خد

هل ل اعمادی است که مراقطعا چنین رود و خل بهشت میدا

ساعد دو بین بهشت يك يا او و هد تا بین دمیم نجارا ابهشت 

غلبه میيابد پس ا حکم خدم ين هنگاو در است است فاصله د

 «د.شومیخل جهنم داهد پس دمیم نجارا اهل جهنم ل اعماا

-ارادهبیش متکی به و کر شد کم ذکه ی يگرديت اهدهای روش 

نیست که تصمیم به ن نسااين روش اين در الی وند دبواد فری ا

او را ست که ابلکه حکم قطعی خدد يت يا ضاللت میگیراهد

ا دادن سزری و جبال اضالو ايت اين هدامیکند. اه يت يا گمراهد

ون بد کسی کهدن ست. جهنمی کراقطعا ظالمانه آن متناسب با 

وی برروند اکیست که بتود )و میشواه گمردش ست خواخو

يث مؤيد دحات و اياآين است. ای فاحش بايستد( ظلما ست خداخو

بحث می ط مبسور بطو "آنقرن در نساا"فصل و در جبر هستند 

 شوند. 

  پاسخ:
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رساند که در رحم چه اين روايت علم غیب خداوند متعال را می

ولی بیان کردن اين  .گذرد و عاقبت آن مخلوق چه خواهد بودمی

 کندا آمدن سلب نمیعلم غیب، اختیار را از اين جنین پس از بدنی

ه و هیچ تاثیری در اختیار بشر ندارد، و اين مسئله شبیه اينست ک

ر شود، اگآموز رفوزه میاش بگويد فالن دانشمعلمی از روی تجربه

آموزی ادعا کند که بخاطر اينکه معلم در آخر سال چنین دانش

چنین گفته است من رفوزه شدم، چنین ادعائی باطل است زير 

و هلل المثل و را مجبور نکرده است که درس نخواند، ا سهیچک

-علم غیب خداوند سبب سلب اختیار از بندگانش نمی االعلی

ها آن شد و بازخواست شدنشود، و گرنه اين مسئله جبر می

ز معنايی نداشت، ولی بعلت اينکه بشر مختار است، در روز قیامت ا

ها در مورد انسانو همچنین قضاوت  اعمالش بازخواست خواهد شد

رد، ها را فقط خداوند با علمی که داو بهشتی يا جهنمی بودن انسان

 .داند و مشخص کرده استآن را از قبل می

گويد: منظور از بیان ذراع در امام نووی در شرح اين حديث می

حديث، نزديك شدن مرگ است بدين معنی است که هر لحظه 

هشتی يا جهنمی شدنش ممکن است مرگ سراغ انسان بیايد و ب

ها در حالی که اعمال قطعی شود و ممکن است برخی انسان
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دهند بالفاصله با فرا رسیدن بهشتیان يا جهنمیان را انجام می

مرگشان پرونده اعمالشان بسته شود. بهمین دلیل گفته شده يك 

 ذراع با بهشت يا جهنم فاصله دارند. 

دهند و هر لحظه میگروهی از مردم اعمال جهنمیان را انجام 

ممکن است با مرگشان جهنمی شوند ولی قبل از مرگ توبه 

کنند و برخالف ظاهر در باطن اعمالشان همراه با اخالص و می

 روند. باشد که با مرگ، به بهشت میايمان می

و چه بسا کسانی که در مقابل ديدگان مردم انسان شايسته و 

م میدهند اما باطنشان بهشتی هستند و اعمال بهشتیان را انجا

چیز ديگريست و اعمالشان از روی اخالص نیست بلکه از روی 

 تظاهر است. 

اما در مقابل ديدگان مردم چنین افرادی بهشتی محسوب 

شوند ولی به محض اينکه مرگشان فرا رسد بر خالف ديدگان می

زيرا در اينجا فقط  ،شوندمردم و با حکم خداوند وارد جهنم می

را بخاطر عدم ها آن خداوند است که از درونشان با خبر است و

کند و چنانکه در حديث ايمان و اخالص به اهل جهنم مبدل می

( آمده است: سهل بن سعد ساعدی )رض( 4207امام بخاری )

گويد: نبی اکرم )ص( و مشرکین در يکی از غزوات در برابر هم می
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به ها آن هم جنگیدند. سپس، هر يك از قرار گرفتند و با

پايگاههايشان برگشتند. در میان مسلمانان، مردی وجود داشت که 

کرد و با شمشیر يافت، دنبال میهر مشرکی را که يکه و تنها می

زد. مردم گفتند: يا رسول اهلل! هیچ کس به اندازة فالنی می

«. ستاو از دوزخیان ا»نجنگیده است؟ آنحضرت )ص( فرمود: 

گفتند: اگر اين شخص، دوزخی است پس چه کسی از ما اهل 

پردازم. بهشت است؟ مردی از آن میان، گفت: من به تعقیب او می

پس در تند رفتن و کند رفتن )بهرحال( همراه او بود تا اينکه آن 

شخص، زخمی شد و برای مُردن، عجله نمود )درد را تحمل نکرد(. 

نهاد و لبة تیزش را وسط سینه پس دستة شمشیرش را بر زمین 

اش قرار داد و بر آن فشار وارد کرد و اينگونه خود را کشت. آن 

دهم که تو رسول مرد، نزد نبی اکرم )ص( آمد و گفت: گواهی می

 خدا هستی. 

 ؟ آن مرد، او را«چه اتفاقی افتاده است»حضرت )ص( فرمود:  آن

ضی از مردم، بع»از ماجرا باخبر ساخت. رسول خدا )ص( فرمود: 

دهند ولی در واقع، دوزخی هستند. ظاهراً اعمال بهشتی انجام می

و گروهی از مردم، ظاهراً رفتار دوزخی دارند ولی حقیقتاً اهل 

 «بهشت اند
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دهد اينست که ها میدرس بزرگی که اين حديث به انسان

 ها با اعمال نیك خود مغرور نشوند و تا لحظه آخر حیات بهانسان

بادات و کردار نیك خود ادامه دهند و از خداوند ثابت انجام ع

قدمی بطلبند. زيرا هر لحظه ممکن است دچار لغزش شده و 

 فرمايد: آخرتشان تباه شود، چنانکه خداوند در آيه زير می

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی 

 1يَشَاءُ مَا اللَّهُ َويَفْعَلُ  الظَّالِمِینَ اللَّهُ  وَيُضِلُّ ةِ الْآخِرَ

خداوند کسانی را که ايمان آوردند، با گفتار ثابت )کلمه »

دارد، توحید( در زندگی دنیا و)هم( آخرت پايدار )و ثابت قدم( می

سازد، و خداوند هر چه بخواهد؛ انجام و ستمکاران را گمراه می

 «دهد.می

 

 يت اهد هایروش :یگیرنتیجه

آن قرو ست اصلی شناخت پیغمبر دو راه االئل معتبر ه و دمعجز

ين در اچنانچه و شته انده ای ست. محمد هیچ معجزاتهی دو هر از 

ه نیست بلکه ضد معجزه هم نه تنها معجزآن میبینید قرب کتا

ن نشای آن ضعفهاو تناقضها و خطاها ر فووست. بدين معنی که ا
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حتی يك آن قردر يگر ف دطراز نست. دن آبوی بشری ههندد

ان پیامبرو محمد ت نبوا، نیت خداحدا، وخدت ثباالیل معتبر بر د

آن قردن لهی بوالیلی قاطع بر غیر دين ارد. و اندد جود ومعاو قبلی 

س از ست. ترس امحمد ترت عوروش دجوهر ض، عودر ست. ا

شی ارزبی ی اشهروشمشیر. همچنین محمد به س از ترو جهنم 

د خوی تا پیغمبره متمسك شده شوو رتلقین ار و تکرو قسم ن چو

 بقبوالند. دم به مررا 

 

  پاسخ:

شوند. وب نمیسافکن حرفهای جديدی محاين سخنان شبهه 

کفار قريش و ابولهب و ابوجهل و... هم که مستقیم معجزات پیامبر 

گفتند که اين میکردند و کردند اما باز هم انکار میرا مشاهده می

گفتند کهانت و سحر است، و گاهی کتاب شعر است، و گاهی می

گفتند توسط جن به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ديکته شده، و می

گاهی میگفتند توسط رومان و يونان ترجمه و ديکته شده حال از 

توان داشت. وقتی مخاطب شبهاتش را آقای سها چه انتظاری می

ر متوجه کینه و نفرت در درون آن خواهد شد. اما میخواند به وفو
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کنیم که بعد برای اثبات معجزه بودن قرآن فقط يك آيه را بیان می

 اند بیاورند: ستیزان جوابی برايش نتوانستهسال هنوز اسالم 1400از 

تُمْ مِنْ اَمْ يَقُولُونَ افَْترَاهُ ُقلْ فَأْتُوا ِبسُورَةٍ مِثْلِِه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْ 

 1دُونِ اللَّهِ إِنْ کُْنتُمْ صَاِدقِینَ

ما شگويند: پیامبر آن را از خود درآورده است؟ بگو: اگر آيا می»

ای مانند آن درست کنید بدين منظور غیر از گويید سورهراست می

 «. توانید به کمك بطلبیدخدا هرکس را که می

 

 نها نسادن اجهنمی کراه و گمرای برا خدش تالشبهه: 

از محمد بیش ای خد، سته اتوصیف شدآن قردر نگونه که آ

دن و کراه گمرای برش تالدر نسانها باشد ايت انکه به فکر هدآ

ی يرکانهی زشهارومحمد به ای ست. خدن انادن آجهنمی کر

 نهايتاو کند اه گمرو هد دفريب دم را ند تا مرزست می دمختلفی 

 ند. ه اسی شدرجا بريندر اشها روين اند. زابسوه نده زندز

 

 پاسخ: 
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کند، بلکه هر کس در برابر حقايق خداوند کسی را گمراه نمی

توان گفت که شود و بدين معنی میقرآن بايستد، خود گمراه می

 قرآن، سبب گمراهی او گرديد. 

1الفاسِقِینَ إِلَّا بِهِ يُضِلُّ ما .. وَفرمايد: چنان که می

 «باشدآنان می گمراهی سبب مردم فسق...  »

 ولی، کند تکلیف ايمان به را مردم خداوند شودمی مگر راستی

شود اين همه پیامبر و کتب می مگر و ؟!کند گمراه راآنان  خودش

 ؟!آسمانی نازل کند، ولی خودش مردم را گمراه کند

روست اينکه در  آيات هدايت و گمراهی به خدا برمیگردد از اين

که سنن هدايت و گمراهی را اساس که خداوند متعال کسیست 

گذاشته است و هر عملی انجام گیرد خارج از سنن او نیست؛ پس 

به اين دلیل است که هدايت و گمراهی و رزق و روزی و حتی 

پرتاب تیرهای پیامبر )وما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی( به 

خداوند برمیگردد چرا که تحت سلطه و قوانین او انجام میگیرد. 

است به اين شکل است که قانونها که در قرآن نیز اشاره شده اين

کند که به سوی او بروند، و به دنبال خداوند کسانی را هدايت می
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 عنکبوت. کنند جهاد او راه در و، 16کسب رضای او باشند مائده 

69 

و برعکس، کسانی که با اختیار خود در راه کج حرکت کنند، 

ا کند. مراد از گمراه کردن خدرها میخداوند آنان را به حال خود 

نیز همین معناست. چنان که درباره کافران، ظالمان، فاسقان و 

 بکار رفته است. « ال يَهدِی » مسرفان جمله 

 

 جهنم دن به پرکرا تصمیم خدشبهه: 

 

 َلأَمْلَأَنَّ  مِنِّی الْقَوْلُ َحقَّ کِنْوَلَوْ شِئْنَا لَآتَْینَا کُلَّ نَفْسٍ ُهدَاهَا وَلَ

 1أَجْمَعِینَ وَالنَّاسِ الْجِنَّةِ مِنَ جَهَنَّمَ

يم دادمىرا يتش استیم حتما به هر کسى هداگر مىخوو ا»

ن و همه جنیارا از که قطعا جهنم ه يددلیکن سخن من محقق گر

 «.دهم کراپرخون میاآد

ن را ند همگاامی توا ست که خداين ق افوی يهآشن م رومفهو

تصمیم قطعی گرفته که جهنم ض عوو در ی نمی کند لويت کند اهد
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تصمیم به ا ست که خده انیامدآن قری هیچ جادر پرکند. را 

را تصمیم نگرفته که بهشت ا خدا بهشت گرفته باشد. چردن پرکر

ا ست چراحقیر مبرت صفاو از ست امحض ل ئی که کمااخد ؟پرکند

و خشم ی ين غلبهايا د؟ آجهنم می گیردن تصمیم قطعی به پرکر

ر چقدا را عطوفت نیست. ببینید محمد خدو حم ربر ت نفر

که د می شوط ستنباايه آين از امعرفی میکند. همچنین ن نامهربا

دن ست تا پرکراقائل ی همیت بیشتراجهنم دن پرکرای برا خد

دم دارد مردن کراه به گمری میل بیشترا يگر خدن دبهشت. به بیا

 ن. ناآيت اتا هد

 

 : پاسخ 

ی مطرح شده در اينجا قبل از هرچیز الزم است که معنی آيه

توسط آقای سها را بصورت کامل مشاهده کنیم تا بهتر متوجه 

 مفهوم آيه شويم: 

 َلأَمْلَأَنَّ  مِنِّی الْقَوْلُ َحقَّ کِنْوَلَوْ شِئْنَا لَآتَْینَا کُلَّ نَفْسٍ ُهدَاهَا وَلَ

 1أَجْمَعِینَ وَالنَّاسِ الْجِنَّةِ مِنَ جَهَنَّمَ
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داديم، اش را میاستیم به هر انسانی هدايت الزمهخواگر ما می»

ابر ولیکن )انسان را صاحب اراده و مکلّف به تکالیف و مسؤول در بر

رّر اعمال خود، و قابل هدايت به وسیله پیغمبران آفريديم و( من مق

نس ايمان و گناهکار( جنّ و اکردم که دوزخ را از جملگی افراد )بی

 «پر کنم. 

خداوند در سوره سجده وقتی حکايت نافرمانی و طرد شدن  و

ز کند که دوزخ را اکند، اشاره میشیطان از رحمت الهی را بیان می

 کند: چه کسانی پر می

  

 جَهَنَّمَ لَأَملَأَنَّ  مِنهُم َتبِعَكَ لَّمَن مَّدحُورا مَذءُوما مِنهَا خرُجٱقَالَ 

 1أَجمَعِینَ مِنکُم

خوار و حقیر و رانده و ذلیل از اين )جايگاه )خداوند( گفت: 

خورم، دوزخ را از تو و از قدس و قدسیان( بیرون رو. سوگند می

 سازم که از تو پیروی کنند. همه کسانی پر می

 

تواند همه بندگانش را هدايت کند اما او آری خداوند می

ها صاحب ها را همانند ربات خلق نکرده است بلکه انسانانسان
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بستگی به انتخاب مسیر هدايت يا ها آن تیارند و هدايت شدناخ

 باشد. ضاللت توسط خود انسان می

ها، بخوبی از سويی طبق آگاهی خداوند به سرانجام انسان

کنند و درقرآن داند که چه تعداد راه جهنم را انتخاب میمی

 فرمايد که بسیاری از اهل زمین جزو ناسپاسان هستند لذا اکثرمی

 اهل زمین راه جهنم را انتخاب کرده اند. 

ه کمی از بندگان من ولی عد»1وَقَلِیلٌ مِّْن ِعبَادَِی الشَّکُورُ

 «شکرگزارند!

 

که  البته برخالف نظر آقای سها، اهلل تعالی به بهشت نیز فرموده

او را پر از بهشتیان خواهد نمود چنانکه در حديث صحیح بدان 

 اشاره شده است: 

در صحیحین از ابوهريره روايت شده که رسول خدا صلی اهلل 

 : فرمودند علیه وسلم

گر مجادله نمودند. جهنم گفت: من بهشت و جهنم با يکدي

ام. بهشت گفت: جهت متکبرين مغرور و سرکشان برگزيده شده

 شوند؟چرا فقط مردمان ضعیف و بدبخت و ناچیز بر من وارد می
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ها آن اند و مردمهای مهم و معروفی نبوده)کسانی که در دنیا انسان

از ابن  اند، در حالی که حقیقت غیرپنداشتهرا ساده و بدبخت می

بوده است( خداوند به بهشت فرمود: تو رحمت منی که به وسیله تو 

کنم و به جهنم فرمود: تو عذاب منی و با تو هر به بندگانم رحم می

دهم و فرمود: و هر دوی کسی از بندگانم را که بخواهم عذاب می

شما پُر خواهید شد. جهنم پر نخواهد شد مگر زمانی که خداوند 

ن گذارده و آن فرياد زند: بس است، بس است آن قدمش را در آ

پیچد و خداوند به هیچ يك از وقت است که پر شده و در هم می

کند و بهشت نیز خداوند مخلوقاتی را برايش مخلوقاتش ظلم نمی

 )اين لفظ مسلم است(«. آفريندمی

واما در مورد مهربانی و عطوفت خداوند و استنباط غلط آقای 

سها درمورد اينکه خداوند به پر کردن جهنم اهمیت بیشتری 

دهد بايد گفته شود که يکی از خصلتهای ناشايست بنی آدم از می

جمله همین آقای سها اينست که بیشتر به جانب منفی يك مسئله 

فتن نیم لیوان پر از آب است مینگرند تا جانب مثبت، ومثال بجای گ

میگويد نیم لیوان خالیست، و در مورد آخرت نیز همینطور، شايد 

مردم جانب شر يعنی دوزخ را در نظر بگیرند تا جانب خیر يعنی 

بهشت، ولی ناديده گرفته میشود که خداوند متعال در دنیا اينهمه 
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د برابر و نعمت به او عطا فرموده، و يك حسنه را به ده برابر و يا ص

يا هفتصد برابر میرساند، و حتی بیشتر، ولی در عوض يك گناه 

فقط يك گناه است و يا آمرزيده میشود و از صحیفه اعمالش حذف 

 فرمايدمیگردد، خداوند متعال در قرآن می

 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا ُيجْزَی

 1إِلَّا مِثْلَهَا و هُم ال يُظلَمون

 همان دارد )اين پاداش آن چندانبیاورد، ده کار نیکی هر کس

 . و گاهیگردانیده را بر خود الزم آن منان خدای که است پاداشی

روياند می خوشه هفت که ایافزايد، همانند دانهنیز می چندانبر ده

 بر اساس که است آمدهياتی ارو . حتیاست دانهصد  و در هر خوشه

 حساببی، پاداشی نیك از اعمال بعضی دهنده، انجاممفاد آن

 معین حدومرزی را به آن تواننمی که طوریکند بهمی دريافت

 ناشايست( پس بیاورد )از کارهای کار بدی محدود کرد( و هر کس

 شود. پس افزوده بر آن شود )بدون آنکهنمیده جزا دا جز مانند آن

خود.  و سنگینی در سبکیاست  همانند آن ایکیفر کار بد، بدی

 يك که و کیفر گناهی است در آتش ، جاودانگیمثال کیفر شرك

 اين . البتهاست همانند آن دهد، سزايیمی انجام مسلمان
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کرد،  توبه نکند اما چنانچه توبه صیتمع مرتکب که است درصورتی

 رحمت او را به منان کرد، يا خدای غلبه بر گناهانشيا ثوابهايش 

 اين در همه بر او بخشید پس خويشخود درپوشانید و با آمرزش

 (. نیست مجازاتی ها، بر ویصورت

 ها وفرمايد خداوند نیکیپیامبر صل اهلل علیه واله وسلم می

بديها را نوشته و سپس آن را بیان داشت، پس کسی که قصد انجام 

لی عمل نیکی را بنمايد، و آن را انجام ندهد، خداوند تبارك و تعا

نويسد، اگر در نزد خويش برايش يك نیکی و حسنهء کامل می

قصد انجام آن نموده و آن را عملی ساخت، خداوند در نزد خويش 

نويسد واگر یشتر از آن برای او میده حسنه تا هفتصد برابر و ب

شخصی قصد انجام عمل بدی را نمود و آن را عملی نساخت 

نويسد و هرگاه خداوند برايش از پیشگاه خود يك حسنهء کامل می

قصدش را نموده و آن را عملی ساخت خداوند آن را يك بدی و 

 . )متفق علیه("نويسدسیئه می

خلق کرده است نه برای بنابراين خداوند بشر را برای رحمت 

عذاب، ولی اگر اشخاص عنید و سرکشی باشند که خودشان 

نمیخواهند راه آخرت را در پیش گیرند، و پس از اينهمه رحمت و 

فرصت آمرزيدن گناهان و پند و اندرز انبیاء و علماء و غیره باز 
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نتوانند خودشان را از عذاب آخرت نجات دهند پس بدون شك 

 الهی خواهند بود. مستحق عذاب شديد 

  

برد تا خدا نور )ادراك هدایتگر( کفار را میشبهه: 

 آنان بیشتر گمراه شوند: 

 

مَثَلُهُمْ َکمَثَِل الَّذِی اْستَوْقَدَ َناراً فَلَمَّا أَضَاءْت مَا حَوْلَهُ َذهََب اللُّه 

 1بِنُورِهِمْ وَتَرََکهُمْ فِی ظُُلمَاتٍ الَّ يُبْصِرُونَ

مثل آنان )کافران( همچون مثل کسانى است که آتشى »

رد افروختند و چون پیرامون آنان را روشنايى داد خدا نورشان را ب

 «هايشان کرد.رو در میان تاريکیهايى که نمى بینند 

در اين آيه دقت کنید؛ مثال جالبی است؛ عده ای برای راهیابی 

ه اطرافشان کنند و آتشی برمی افروزند ولی بمحضی کتالش می

کند. به بیان ساده، عده ای روشن شد خدا آتش آنان را خاموش می

کنند که راه درست را در ها تالش و تحقیق و تفکر میاز انسان

زندگی بیابند و انديشه و تحقیق آنان تا حدودی مسیر را به آنان 
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دهد ولی بمحضی که در روشنائ ذهنشان، مسیر درست نشان می

کند. عجیب نیست؟ آن روشنايی را خاموش می بینند خدارا می

 انتساب اينهمه ظلم به خدا واقعا حیرت انگیز است. 

 

  پاسخ:

آگاه و البته به ظاهر مدعی طرح اين شبهه از جانب نويسنده 

 جاهل نیز حیرت انگیز است... 

ابتدا بايد ديد اين آيه در وصف حال چه کسانی نازل شده 

 است؟ 

  گرديم که شاملات قبلی سوره بقره باز میبه اين منظور به  آي

 است:  20تا  8آيات شماره 

گويد که اعالم در اين  آيات اهلل تعالی در مورد کسانی سخن می

اند اما در واقع ايمان نیاورده اند. اين عده دست به ايمان کرده

خدعه و نیرنگ زده و هر کاری را که در توان دارند برای نابودی 

ها در قالب مکر و دهند. همه اين نقشهین انجام میاسالم و مسلم

شود. خود را نه تنها صالح بلکه فريب دادن مسلمین انجام می

خطاب ها آن دانند و هر زمان بهاصالحگر وضعیت موجود می

دهند آيا مانند کم ای قوم ايمان بیاوريد پاسخ میشود کهمی
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(. در جلسات خردان و سفیهان باشیم)مرادشان اهل ايمان است

پنهانی شان هدف از اين تظاهر و دورويی را تمسخر مسلمانان و 

وارد کردن ضرباتی اساسی به آنان برمی شمارند. خداوند در وصف 

فرمايد: مثل اين اشخاص همانند کسی است که در اين عده می

 ظلمت و تاريکی قرار گرفته سپس اتشی برافروخته است. 

 ؟هااما اين آتش چه آتشی است با کدام ويژگی 

 اين آتش نور ايمان است که با اقرار به توحید، ظاهرا آن را 

 کسب کرده اند. 

فرمايد: چون پیرامون آنان را روشن کرد خداوند در ادامه می 

 نورشان را گرفت. 

با اهل ها آن جز اين نیست که دشمنی باطنی و مکر و فريب

دست دادن نوری است که به ظاهر برافروخته اند. ايمان مسبب از 

اند نه حاصل از چوب و هیزم و بلکه اتشی که اينان برافروخته

رود. حاصل از خارو خاشاکی است که به زودی به خاموشی می

 . دراند و با خود نیز صادق نیستنداينان حتی خود را نیز فريب داده

شان در نهايت دشمنی ظاهر يار و ياور مسلمین هستند و در خلوت

ريزند. نتیجه اينکه در گزند و نقشه میانگشت حسرت می

 ها رها گشته و ظلمت سراسر وجودشان را خواهد گرفت. تاريکی
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آنچه نويسنده عنوان کرده در جهت فريب اذهان مخاطبین و 

ا وارانه نشان دادن اصل موضوع است. خداوند نه تنها نور هدايت ر

 بلکه پیوسته او را با فرستادن پیامبران و از انسان سلب نکرده

کتب آسمانی و ارائه معجزات و براهین به سمت حقیقت رهنمون 

شود و اين خود منافقین هستند که به بیراهه رفته و سرانجام می

در تاريکی و ظلمت گرفتار خواهند امد. اين عده نه تنها تالشی 

به حقیقت از ان  کنند بلکه با علمبرای هدايت و درك حقیقت نمی

ار جويند و تمام توان خود را برای نابودی اهل ايمان به کدوری می

 بسته اند. 

دهد تا آنان را شبهه: خدا به کافران ثروت و پسر می

 جهنمی کند. 

وَ ال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَواْلدُهُمْ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَُهمْ بِها 

 1ا وَ تَزَْهقَ أَنْفُسُهُمْ وَ ُهمْ کافِرُونفِی الدُّنْی

ز اموال و فرزندانشان )کفار( تو )محمد( را به شگفت نیاورد ج»

اين نیست که خدا مى خواهد در زندگى دنیا به وسیله اينها 

 «عذابشان کند وجانشان در حال کفر بیرون رود.
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ت. توبه نیز آمده اس 85ی اين آيه با اندك تفاوت در لفظ در آيه

بازهم از عجايب کارهای خدای محمد؛ به کافران مال و ثروت 

 دهد تا کفر آنان را تقويت کند و تا عذابشان کند. فراوان می

 

  پاسخ:

شود. از نعمات دنیوی نمیها آن کفر کفار سبب عدم برخورداری

ا به های آنان را تو رفرمايد اموال و و دارايیمیخداوند به پیامبر 

تعجب وا ندارد چرا که خالق تو در حق هیچ کدام از بندگانش 

پیمايند با کنند و راهی که میظلمی نکرده و مطابق تالشی که می

ره نمايد. کفار نیز هر زمان از اسباب مادی برای بهآنان تعامل می

هره شوند. اما اين ببهره مند می مندی از دنیا استفاده کنند از آن

مندی به سود آنان نخواهد بود چرا که از اين نعمات به درستی 

 آورند. بلکه ازاستفاده نکرده و شکر پروردگار خويش به جای نمی

يی که خداوند بعد از طی کردن مسیر کسب و تمسك به هادارايی

فساد و اسبابی که الزم است به آنان بخشیده است در جهت ظلم و 

کنند. بنابراين مايه تخلف از دستورات خداوند استفاده می

 بتالها و اموالش مورد اعذابشان خواهد بود. انسان به واسطه دارايی

 فرمايد: گیرد و خداوند در همین قران میو آزمايش قرار می
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 1عَظِیمإِنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنٌَة وَاللَّهُ ِعنْدَهُ أَجْرٌ 

 به حقیقت، اموال و فرزندان شما اسباب ازمايش و امتحان شما»

 «هستند و )بدانید که( نزد خدا اجر عظیم )بهشت ابد( خواهد بود.

اين اموال و فرزندان را اگر مشرکین در جهت خیر و صالح و 

های اخالقی ناب کمك به نیازمندان و اطعام فقرا و ديگر اموزه

کردند مايه فتند و خود نیز از ان استفاده میگراسالم به کار می

گشت. پس مسئله بخشش اموال و دارايی به خیر و سعادتشان می

 ست. هاآنان نیست مسئله چگونگی بهره بردن از اين دارايی

 

 شبهه: مکر، کید، خدعه و فریب خدا 

ه واقعیت را ب "مکر, کید , خدعه و فريب همگی به اين معنی اند

که موجب خطا در  نحویه به ديگری جلوه دادن بنحو نادرست 

گیری و عمل فرد شود تا منجر به پیدايش شری برای او تصمیم

. بدخواهی و دروغ و سوق دادن بسوی خطا و شرارت "شود

ت ی اين رفتارهاست. در قرآن تمام اين رفتارها به خدا نسبجوهره

 داده شده است. 
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اده شده و خدا را در آيات متعددی به خداوند مکر نسبت د

 بهترين مکاران دانسته است. مثال: 

 1و مکروا و مکر اهلل و اهلل خیر الماکرين

و مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترين مکر کنندگان »

 «است.

 2وَقَدْ مَکَرَ الَّذِيَن مِنْ قَبِْلهِمْ َفِللَّهِ الْمَْکرُ جَِمیعًا

دند نیرنگ کردند ولى و به يقین کسانى که پیش از آنان بو»

 «.همه نیرنگها مال خداست

 3إِنَّ الْمُنَافِقِیَن يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

زنند و خدا هم به آنان نیرنگ منافقین به خدا نیرنگ می»

 «میزند.

 پاسخ: 

واضح است که ظلم نسبت به خداوند معنی ندارد تا به سبب 

مکر و فريب انسان را دچار خطا کرده و او را به وادی هالکت 

                                                           
 54 - آل عمران .1

 42رعد  .2

 142 - نساء .3



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1074 

 

بکشاند. نويسنده به  آياتی از قران اشاره کرده و ما نیز بر مبنای 

 دهیم: همین قران پاسخ می

 فرمايد: خدواند می

ةٍ َوإِنْ تَكُ حَسَنًَة يُضَاعِفْهَا وَيُْؤتِ مِنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ِمثْقَالَ ذَرَّ

 1لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا

ای به کسی ستم نکند، و اگر عمل نیکی خداوند به مقدار ذرّه»

 «باشد زياد گرداند و )به نیکان( جانب خود مزدی بزرگ عطا کند.

 2اسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلُِم النَّاسَ َشیْئًا َولَکِنَّ النَّ

کند ولی مردم خود در حق خدا هرگز به مردم ستم نمی»

 «.کنندخويش ستم می

مَنِ اهْتََدى فَإِنَّمَا يَْهتَدِی ِلنَفْسِهِ وَمَْن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عََلْیهَا وَلَا 

 3ى نَبَْعثَ رَسُولًاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَْر أُخْرَى وَمَا ُکنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّ

هر کس راه هدايت يافت تنها به نفع و سعادت خود يافته، و »

هر که به گمراهی شتافت آن هم به زيان و شقاوت خود شتافته، و 
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هیچ کس بار گناه ديگری را به دوش نگیرد، و ما تا رسول نفرستیم 

  «)و بر خلق اتمام حجّت نکنیم( هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد.

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآَن فَمَِن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَْهتَدِی لِنَفْسِِه وَمَنْ ضَلَّ فَقُْل 

 1إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ

و نیز مأمورم که قرآن را )به حکم وظیفه رسالت بر امت( »

تالوت کنم، پس هر کس هدايت يافت به نفع خود هدايت يافته و 

 شد بگو که من جز آنکه از پیغمبرانی هستم که برایهر کس گمراه 

 «ام وظیفه ديگر ندارم.)ارشاد و هدايت و( ترسانیدن خلق آمده

به واسطه  آيات فوق ظلمی از جانب خداوند بر بندگان صورت 

دهد و تا گیرد. راه هدايت روشن بوده خدواند به آن دعوت مینمی

 گیرد. ابی نیز صورت نمیزمانی که انذار خداوند به آنان نرسد عذ

 با اين توصیفات مکر و فريب خداوند نه به معنای وارانه نشان

 دادن حقیقت و به خطا بردن انسان و بلکه به معنای چاره جويی و

 باشد. تدبیر امور و مجازات آنان به سبب عملکردشان می

 پردازيم: به شان نزول اين  آيات می

  خیر الماکرينو مکروا و مکر اهلل و اهلل  -1
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و مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترين مکر کنندگان »

  «است.

 فرمايد: می 55يه آ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا ِعیسَى إِنِّی ُمتَوَفِّیكَ وََرافِعُكَ إِلََیّ وَمُطَهُِّركَ مِنَ 

وا إِلَى يَْومِ الْقِیَامَةِ الَّذِينَ کََفرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتََّبعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ کَفَرُ

 1ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ َفأَحْکُمُ بَیْنَکُْم فِیمَا کُْنتُمْ فِیِه تَخْتَلِفُونَ

و ای عیسی، همانا من )روح( تبه ياد آر( وقتی که خدا فرمود:)»

و  را قبض نموده و به سوی )آسمان قرب( خود باال برم و تو را پاك

 افرانکآاليش( کافران گردانم و پیروان تو را بر منزّه از )معاشرت و 

تا روز قیامت برتری دهم، آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد 

بود، پس )به حق( حکم کنم در آنچه بر سر آن با هم به نزاع 

 «.استیدوخبرمی

يهوديان مخالف عیسی علیه سالم تصمیم داشتند او را به قتل  

ی به نام يهودا بود که که در کسوت فردها آن برسانند و در راس

يك دوست وارد جمع پیروان او گرديد و در لحظات پايانی به 

ای پنهان يهوديان گزارش داد عیسی به همراه بقیه يارانش در خانه

شده اند. خداوند عیسی را به آسمان عروج داده و مخالفین، يهودا 
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ر مورد را عیسی ديده و او را به صلیب کشیدند. پس خداوند د

پردازد و مکر نجات عیسی چاره جويی کرده و به تدبیر امور می

خداوند در اينجا نه به معنای ظلم و عدم رعايت عدالت بلکه به 

معنای رهايی يکی از بندگان پاك خويش از فريب مکارانی اين 

 چنین و تدبیر امور وی است. 

 1هِ الْمَکُْر جَمِیعًاو َقَدْ مَکَرَ الَّذِيَن مِنْ قَبِْلِهمْ فَلِلَّ -2

و به يقین کسانى که پیش از آنان بودند نیرنگ کردند ولى »

 «ها مال خداست.همه نیرنگ

ايه بدين معناست تمامی اسباب مکر در دستان خدواند است و 

ه رساند. خداوند باگر او اراده نکند مکر آنان آسیبی به کسی نمی

یب و ضعف متوجه خود مکر آنان اگاه است و در درجه اول اين آس

 باشد. آنان می

 ؟:اما اين آيه در مورد چه کسانی نازل شده است

در مورد مشرکین مکه که پیوسته در پی آزار و اذيت مسلمین و 

خدعه و فريب آنان و شخص رسول اهلل علیه صاله و سالم با وعده 

شود و مال و ثروت بوده اند. خداوند مکر آنان را يادآور می

اند به مکر و فريب د کسانی که پیش از اينان نیز بودهفرمايمی
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ای مسلمانان اگاه باشید که خداوند به مکر آنان اند پسدست زده

کند و تا او نخواهد مکر مشرکین اگاه است و شما را کفايت می

رساند که اين خواستن نیز خود به واسطه آسیبی به شما نمی

. همانطور که در آيه بعد کنداسبابی است که خود شخص فراهم می

ادعا کفار مبنی بر رد نبوت پیامبر را عنوان کرده و خداوند در مورد 

 کند. کند صحبت میاينکه پیامبر را کفايت می

وَيَقُولُ الَّذِينَ کَفَرُوا لَسَْت مُرْسَلًا قُلْ کَفَى بِاللَّهِ َشهِیدًا بَیْنِی 

 1تَابِوَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ ِعلْمُ الْکِ 

و کافران بر تو اعتراض کنند که تو رسول خدا نیستی، بگو: »

تنها گواه بین من و شما خدا و عالمان حقیقی به کتاب )خدا که 

 «انبیاء و اولیاء و علماء ربّانیند( کافی خواهد بود.

شود و نه تنها خود ها عموما به سیاق متن توجه میدر ترجمه

 واژه و اين نشان از سطحی نگر بودن نويسنده است. 

 2إِنَّ الْمُنَافِقِیَن يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادُِعهُمْ-3

-زنند و خدا هم به آنان نیرنگ میمنافقین به خدا نیرنگ می»

 «زند.
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نازل شده است. همان کسانی که در اين آيه در مورد منافقین 

ظاهر اعالم ايمان کرده ودر باطن به فکر فريب و نیرنگ زدن به 

مسلمانان هستند. خداوند خود را ولی و سرپرست مسلمین معرفی 

 گردانیم به اينفرمايد مکر آنان را به خودشان باز میکرده و می

ر زمره اند دشیوه که در دنیا چون به ظاهر اعالم اسالم کرده

گیرند در جامعه محترم هستند و احکام اسالمی مسلمین قرار می

شود اما در آخرت به سبب نفاقشان عذاب در مورد آنان اجرا می

 شوند. داده می

دهد چرا که منافقین خود در اين آيه نیز مکر معنای فريب نمی

از عملکرد خويش و عواقب آن اگاهی داشته و به اختیار خود 

 اق زده اند. دست به نف

 

انگیزد و سپس شبهه: خدا مجرمان را به مکر مردم می

 کند. آنان را و مردم را عذاب می

وَکَذَلِكَ جَعَلْنَا فِی کُلِّ َقرَْيةٍ أَکَابِرَ مُجْرِمِیهَا لِیَمْکُرُوا ِفیهَا وَمَا 

وَإِذَا جَاءَْتهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ  * يَمْکُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشُْعرُونَ

حَتَّى نُؤْتَى مِثَْل مَا أُوتِیَ رُُسلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَُم حَیْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَُه 
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سَیُصِیبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ِبمَا کَانُوا 

 1يَمْکُرُونَ

وق سه اشکال بزرگ وجود دارد. اول: اينکه خدا ی فدر دو آيه

انگیزد يعنی خدا مکرانگیز و گمراه مجرمان را به نیرنگ بر می

ی مردم است. دوم: و خدا سپس مجرمان )و مردم فريب کننده

خورده از آنان را( که خود خدا عامل گمراهی شان بوده عذاب 

فوق  123ی کند که اين قطعا خالف عدالت است. سوم: در آيهمی

گفته و ما يمکرون اال بانفسهم يعنی ماکرين فقط به خود مکر 

کنند يا زيان مکر فقط به خودشان بر میگردد. همچنین در می

 جز دب مکر يعنی. . لِهِیی اال باهله فاطر ال يحیق مکر الس 43ی آيه

 و مکر اينکه. کندمی تکرار را مطلب گیرد، همیننمی فرا را اهلش

 زيرا. است گردد، غلط برمی خودشان به فقط مکرکنندگان فريب

 بديهی و. را خودش نه دهد فريب را ديگران میکند سعی مکار فرد

 تباهی و فساد موجب فاسدان، قطعا و ماکران فساد و مکر که است

 تناقض در زيری آيه با آيات اين در خطا اين. شودمی جامعه در

 کنید:  دقت: است
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أَرَدْنَا أَنْ نُهْلَِك قَرْيًَة أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا ِفیهَا فَحَقَّ وَإِذَا 

 1عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیًرا

و چون بخواهیم شهرى را هالك کنیم ثروتمندانش را وا مى »

[ داريم تا در آن به فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن ]شهر

 «.کنیمآن شهر را زير و رو می الزم گردد پس

يعنی فسق و فساد و فريبکاری عده ای، موجب فساد در کل 

ی سوم در آيات فوق است. از شود که در تضاد با نکتهجامعه می

 طرف ديگر هر دو اشکال اول و دوم آيات فوق به اين آيه هم وارد

ی است. خدا خود فسادکاری را برمی انگیزد و آنگاه مردم بیچاره ا

ی اند را عذاب میکند که ظلمکه در اين گمراهی و فساد گیر افتاده

 واضح است. 

  پاسخ:

 شبهه بر سه مبنا استوار است: 

 خداوند مجرمان را به مکر برمی انگیزد. 

عذاب مجرمانی که خداوند به مکر برانگیخته است خالف 

 عدالت است. 
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 16 ضاد با آيهگردد که اين مسئله در تبرمی  مکر مکار به خود او

 است.  سوره اسراء

بايد گفت خداوند کسی را به فساد برنمی انگیزد بلکه دو نوع 

 رادهبرمبنای ا. اراده دارد که عبارتند از اراده کونی و اراده شرعی

 پسندد و به آن امر کرده و انسان آنشرعی خداوند کار نیك را می

 رادهارا انجام داده و در جهت اراده خداوند گام برمیدارد. برمبنای 

ن آکونی خداوند کار ناپسند، ظلم و فسق و فجور را نپسنديده و به 

کند اما چون انسان موجودی مختار آفريده شده است امر نمی

ارد بايست توانايی انجام اين افعال را نیز داشته باشد و اين مومی

ار در حیطه اراده کونی خداوند و با توجه به مختار بودن انسان قر

 گیرند. می

لکه براين مبنا خداوند اين دسته از افراد را به مکر وانداشته ب

 کند و عذاب اينان بر مبنای گزينش خودپیوسته امر به نیکی می

يی است که مرتکب شده اند. همانگونه در هاو ظلم و تعدیها آن

 سوره اسراء نیز مشهود است:  16آيه 

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلَِك قَرْيًَة أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا ِفیهَا فَحَقَّ 

 1عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیًرا
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شهرى را هالك کنیم و چون بخواهیم »ترجمه نويسنده: 

 تیجهثروتمندانش را وا مى داريم تا در آن به فساد بپردازند و در ن

 «کنیم.عذاب بر آن ]شهر[ الزم گردد پس آن شهر را زير و رو می

ست ااوال امرنا معنای واداشتن ندارد و بلکه به معنای امر کردن 

 نوع اينای به و ثانیا فرموده است به بزرگان ان امر کرديم و اشاره

 کند. امر نشده است انچنان که نويسنده بیان می

 عموما در هر اجتماعی توانايی بزرگان و ثروتمندان در به بار

 آوردن فساد بسیار بیش تر از ضعیفان و نیازمندان است بنابراين

فرمايد دهد و میخداوند در درجه اول آنان را مورد خطاب قرار می

ها به برپايی حق و عدالت و نیکی به بزرگان ان شهر امر کرديم

 همچنان که امر خداوند به دوری از ظلم و فسق و فجور در تمامی 

 آيات قران مشهود است. 

د و بنیان فساد نهادنها آن فرمايد: )ففسقوا( اماو در ادامه می 

 وقوع عذاب بر چنین کسانی قطعی است. 

ذاب اينان در نهايت نه خداوند امر به فساد کرده است و نه ع

 امری ظالمانه است. 

نتیجه اين مکر و فريب نیز در درجه اول به خود آنان باز 

گردد. چرا که نفس خود را فريب داده و حقايقی را که در مقابل می
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ای از کنند. مکر اينان ذرهچشمانشان قرار گرفته است را انکار می

زيانی به حال ملك اليزال الهی کم نکرده واگر تمام عالم کفر بورزد 

ای خالق يگانه ندارد همانطور که اگر تمام هستی ايمان بیاورد ذره

شود. بنابراين تضادی بین اين آيه و آيه به ملك خداوند اضافه نمی

سوره اسراء وجود ندارد چرا که مراد عدم تاثیر مکر اينان در 16

زيان رساندن به ملك الهی است و نه کسانی که از آنان تبعیت 

نند که البته اين اشخاص نیز دارای قوه تفکر و تعقل بوده و کمی

کنند و تنها هستند که بین خوب و بد گزينش میها آن اين خود

گردد بلکه تبعیت گمراهی ظالمان بزرگان سبب تباهی جامعه نمی

بی چون و چرا از آنان و گزينش مسیر گمراهی توسط تك تك 

 دهد. قوط و نابودی سوق میافراد جامعه است که ان را به ورطه س

 فرمايد: خداوند می

وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعََدکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ 

وَوَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَْفتُکُمْ وَمَا کَاَن لِیَ عَلَیْکُْم مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُکُمْ 

ا َتلُومُونِی وَلُومُوا أَنْفُسَکُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَمَا أَنْتُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلَ

بِمُصْرِخِیَّ إِنِّی کَفَرُْت بِمَا أَشَْرْکتُمُونِ مِْن قَبُْل إِنَّ الظَّالِمِینَ لَُهمْ عَذَابٌ 

 1أَلِیمٌ
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 و چون کار از کار گذشت ]و داورى صورت گرفت[ شیطان مى»

ا به شما وعده داد وعده راست و من به شما خدگويد در حقیقت 

ز وعده دادم و با شما خالف کردم و مرا بر شما هیچ تسلطى نبود ج

 واينکه شما را دعوت کردم و اجابتم نموديد پس مرا مالمت نکنید 

خود را مالمت کنید من فريادرس شما نیستم و شما هم فريادرس 

 کار خدا[ شريك مىمن نیستید من به آنچه پیش از اين مرا ]در 

 «.دانستید کافرم آرى ستمکاران عذابى پردرد خواهند داشت

و اين چنین است ظلم ظالمان که در درجه اول متوجه خود آنان 

کنند. را تايید میها آن است و در درجه دوم متوجه کسانی که

دسته دوم اگر از فاسدان پیری نکنند زيانی متوجه آنان نخواهد 

ی ای است که به فساد راضوره اسراء در مورد جامعهس 16بود و آيه 

 بوده و از ان تبعیت کرده اند. 
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زند و به آنان مهلت شبهه: خدا به کفار نیرنگ می

 )استدراج( .دهد تا بیشتر گمراه و جهنمی شوندمی

َفمَهِِّل الْکَافِرِينَ أَمْهِلْهُْم  *وَأَکِیدُ کَیْدًا  *إِنَّهُمْ يَکِیدُونَ کَیْدًا 

 1رُوَيْدًا

پس  .زنمو من )خدا( نیرنگ می .آنان دست به نیرنگ مى زنند»

 «.کافران را مهلت ده و مدتی آنان را به حال خود واگذار

لِی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيَن کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی َلهُمْ خَیٌْر لِأَنْفُِسهِمْ إِنَّمَا نُمْ

 2لَهُمْ لَِیزْدَادُوا إِْثمًا وَلَهُمْ عََذابٌ مُهِینٌ

اند تصور کنند اينکه به و البته نبايد کسانى که کافر شده»

ايشان مهلت مى دهیم براى آنان نیکوست ما فقط به ايشان مهلت 

 مى دهیم تا بر گناه )]خود[ بیفزايند و ]آنگاه[ عذابى خفت آور

 «.خواهند داشت

( 182وَالَّذِينَ کَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسَْتدْرِجُهُمْ مِْن حَیُْث لَا يَعْلَمُوَن )

 3وَأُمْلِی لَهُمْ إِنَّ َکیْدِی مَتِینٌ
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و کسانى که آيات ما را تکذيب کردند به تدريج از جايى که »

 ( و به آنان مهلت مى182نمى دانند گريبانشان را خواهیم گرفت )

 «.ن استوار استدهم که نیرنگ م

 ی قلم هم تکرار شده است. ی فوق در سورهدو آيه

 کنند. يعنی خدا به کسانیاين آيات مفهوم استدراج را بیان می

 دهد تا آنان بیشتر گناه کنند وکه ايمان ندارند مهلت و عمر می

بیشتر جهنمی شوند و اينکار يك نیرنگ خدا به کافران است و 

رنگ الهی اطالعی ندارند. حیرت انگیز کافران بدبخت از اين نی

نیست؟ انگار خدای محمد ساديسم آزار دارد و از زنده زنده 

همین دلیل ه برد و بها لذت میسوزاندن و کباب کردن انسان

های بیشتری را با شدت کند تا انساننهايت تالش خود را می

 بیشتری جهنمی کند. 

 

  پاسخ:

 وار هستند. تمامی  آيات فوق بر يك محور است

 استدارج و مهلت دادن به کفار و ايراد نويسنده بر همین مطلب

 است. 
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 اما اين استدراج به معنای افزايش طول عمر آنان برای ارتکاب

 فرمايد: خطا نیست چرا که خداوند می

 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا َکسَبُوا مَا تَرَكَ َعلَى ظَهِْرهَا مِنْ دَابَّةٍ 

وَلَکِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مَُسمًّى فَإَِذا جَاءَ أَجَُلهُمْ فَِإنَّ اللَّهَ کَانَ بِعِبَادِهِ 

 1بَصِیرًا

و اگر خدا از کردار زشت خلق مؤاخذه کند در پشت زمین »

ای باقی نگذارد و لیکن )کیفر( خلق را به تأخیر هیچ جنبنده

تش اقتضا کند( و چون هنگام افکند تا به وقت معیّن )که حکممی

ر اجل آنان فرا رسد خدا به احوال بندگانش کامال بیناست )و مقدا

 «داند(.مجازات و عفو هر کسی را می

 شود...زمان مرگ مقدر شده و به سبب گناه پس و پیش نمی

برد. در دنیا کند و از بین نمیخداوند اهل کفر را نابود هم نمی

ه سازد چرا که قاعدنعمات بهره مند می ازدهد و نمی آنان را عذاب

نمايد بر مختار بودن است و عذاب آنان را به اخرت موکول می

از خدواند سبب گمراهی بیشتر آنان ها آن دوری هر چه بیشتر

 است. 

 فرمايد: خداوند می
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َتّى إِذَا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ فَتَحَْنا عَلَیْهِمْ أَبْوَابَ کُلِّ شَْیءٍ حَ

 1فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإَِذا هُمْ ُمبْلِسُونَ

پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند »

ری )و آزمون ناداری و بیماری کارگر نیفتاد آزمونی ديگر جهت بیدا

نی ا زماايشان به کار برديم و( درهای همه چیز را برانان گشوديم ت

ان که به انچه داده شده بودند )مغرور شدند و ناشکری کردند( ناگه

 «آنان را فروگرفتیم پس يکباره متحیر شدند.

افکن در ادامه کالم کفار را مظلوم و بدبخت جلوه اما شبهه 

 نويسد: دهد و میمی

اينکار يك نیرنگ خدا به کافران است و کافران بدبخت از اين 

 عی ندارند. حیرت انگیز نیست؟نیرنگ الهی اطال

جز اين نیست که همین  کدام بدبختی و کدام بی خبری؟!!!!

ر جت بحافراد بارها و بارها انذار داده شده اند. . دعوت شده اند... 

 هايشان وسیلهاند که اموال و دارايیآنان تمام شد. . مطلع گشته

 ازمايش است. 

ند ترجیح دادند. امری که اما اينان تمايالت نفس را بر امر خداو

متضمن سالمت فردی و جمعی است و مصلحت همگان را در نظر 
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دارد. به فساد و ظلم روی اوردند. حق ضعیفان و بردگان را ضايع 

گساری و شهوت طلبی روی نهادند... با ربا هر روز بر کردند. به می

ثروت خود افزودند و اموال نیازمندان را با مکر و فريب غصب 

 ند و...کرد

 قطعی گشت. ها آن از اين روی وقوع عذاب بر

  

ی خدا؛ چگونه گوساله طالیی بدون شبهه: خدعه

 ؟تواند صدای گاو دهدمعجزه می

 

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إَِلهُکُمْ وَإِلَهُ مُوسَى 

 1فَنَسِیَ

صدايى داشت بیرون آورد و  پس براى آنان پیکر گوساله اى که»

]او و پیروانش[ گفتند اين خداى شما و خداى موسى است و پیمان 

 «.خدا را فراموش کرد

در قرآن آمده است که وقتی موسی برای گفتگو با خدا به کوه 

ای از طال ساخت و اين گوساله طور رفت. فردی بنام سامری گوساله
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جهت بود که سامری اثر  آورد. اين توانايی از آنصدای گاو در می

پای جبريیل را گرفته بود و در گوساله ريخته بود. آنگاه مردم به 

خواست خدا ه پرستش گوساله پرداختند. آيا اين معجزه نبود و ب

ی خدا نبود که گوساله صدای گاو آيا اين خدعه ؟انجام نشده بود

 ؟دهد تا مردم فريب بخورند

  پاسخ:

ست ارا ناديده گرفته و بر اين باور  نويسنده بعد اختیار انسانی

آفريد. در واقع اين شبهه بايست او را مختار میکه خداوند نمی

های کنونی تحت الشعاع قرار خود مسئله خلقت انسان را با ويژگی

داشت. . که بايست توان انتخاب میکند انسان نمیداده و بیان می

بلکه موجودی  در اين صورت ديگر انسان و اشرف مخلوقات نبود

 های خاص خود... بود با ويژگی

توانست اثر پای جبريیل را ببیند و آن را در آيا سامری نمی

جهت گمراه سازی عامه مردم استفاده نکنند. نويسنده او را مجبور 

داند در حالی که به خطا دانسته و خداوند را سبب گمراهی او می

قبال انذار الزم به بنی اسرايیل و از جمله سامری رسیده بود و اين 

جزات اشکار انجام شد. بنی اسرايیل بعد از کار بعد از ديدن مع

رهايی از ظلم فرعون و شکافتن دريای نیل و معجزات بعدی تنها 
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ی شنیدن صدای به فاصله چهل روز از نبود موسی و تنها به واسطه

ها ساخته و روی به گاو از اين از اين مجسمه خدای معبود خويش را

 پرستش آن نهادند. 

دادن اعمال بد، مردم را  شبهه: خدا با خوب جلوه

 دهد. فریب می

1إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوَن بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَاَلهُمْ

کسانى که به آخرت ايمان ندارند »: افکنشبهه ترجمه

 «کردارهای )زشتشان( را در نظرشان بیاراستیم تا سرگشته بمانند.

انسان معموال کاری را  اينکار نیرنگ و فريب واضح خداست.

دهد که درست و خوب بداند. حال خدا کار بد را در نظر انجام می

دهد تا آنان آنرا انجام دهند و سپس آنانرا مردم خوب جلوه می

کند. عجب خدای مريض ظالمی را محمد معرفی کرده عذاب می

 است. 

هايی که مورد کید خدا يا شیطان قرار عذاب کردن انسان

دانند که مورد د بسیار ظالمانه است. چون مردم بیچاره نمیانگرفته

کنند کار کنند که کارهايیکه میاند و گمان میفريب قرار گرفته
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دهند درست است. بنابراين مردم با نیت خیر اينکارها را انجام می

ها هم تا اين حد و طبعا بايد پاداش داده شوند نه عذاب. ما انسان

ی سهوا خطايی انجام داد و يا کسی را که با ظالم نیستیم اگر کس

 دهیم. نیت خیر کار غلطی انجام دهد مورد مجازات قرار نمی

  پاسخ:

 فرمايد: دقت کنید خداوند می

 1إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوَن بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَاَلهُمْ

کسانی که به آخرت  ؟شوداعمال چه کسانی زينت داده می»

 «ايمان ندارند.

پس مسئله اين نیست که زينت دادن اعمال اينان سبب 

خود مسیر ضاللت و گمراهی را ها آن شود بلکهگمراهیشان می

 اند و ايمان نیاورده اند. برگزيده

و چرا خدواند چنین کاری  ؟اما زينت دادن به چه معناست

 کند؟ می

احکام الهی و اعمالی است که  اين زينت دادن به معنای بیان

دادند. اجر و پاداش اين اعمال ذکر شده بايست انجام میآنان می
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شوند. بنابراين اعمال نیکی که است و همه مردم به آن دعوت می

ممکن است انجام دهند در نظرشان زينت داده شده به ان دعوت 

خداوند کند تا به انجام ان گرايش يابند. شوند و زيبا جلوه میمی

دهد که در جهت خیر و صالح هستند و در تنها اعمالی را زينت می

 فرمايد: اين باره می

 1و لکن اهلل حبب الیکم االيمان و زينه فی قلوبکم

-خدواند ايمان را در نظرتان گرامی داشته و آن را در دل اما»

 «هايتان آراسته است.

 فرمايد: و در ادامه می

 «ها سرگشته اند.آنفهم يعمهون

کنند و به دنبال اعمال صالحی که به اين معنا که درك نمی

روند و چون بر مبنای عقل عمل ايم نمیبرايشان زينت داده

 کنند سرگردانند. نمی

زينت دادن همچنین از باب مجاز و به معنای بی نصیب نکردن 

 نعمات دنیوی است و اين يك سنت الهی است که هر کس آنان از

از اسباب به درستی کمك بگیرد و در مسیری ويژه قدم بردارد به 

را فريب داده و گمان ها آن مقصود خواهد رسید و اين نعمات
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 3)تفسیر زمخشری جزء . کنند اعمالشان زيبا و درست استمی

 (. 348ص 

همچنین اين اعمال در نهايت شهوت طلبی و لذت خواهی انجام 

کند و از قبح آن در نزد دهند و در نظرشان زيبا جلوه میمی

پروردگار يعمهون در تعجب و سرگردانی هستند. چگونه ممکن 

دهند امری ناپسند است آنچه آنان از روی لذت طلبی انجام می

منافع فردی نسبت به باشد و اين مسئله به معنای برتری دادن 

اصولی است که خدواند در قالب برنامه زندگی برای بشر فرستاده 

است. اين ديدگاهی است که از اين محدوده فراتر نرفته و تنها 

 منافع شخص را در نظر دارد. 

همچنین خداوند به شیطان اجازه داده که اعمال آنان را 

 فرمايد: برايشان زينت دهد و می

 1هُُم الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَزَيَّنَ لَ

 «دهد.پس شیطان اعمال آنان را برايشان زينت می»

و اين کار به واسطه دعوت آنان توسط ابلیس به فعل شر است. 

يی که به هااما اين تنها يك دعوت است و ابلیس در پاسخ به ان
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دلیل گمراهشیان از او گله مند هستند من تنها دعوتگری بودم و 

 بوديد که اجابت کرديد.  اين شما

زينت دادن اعمال هم به خداوند و هم به ابلیس نسبت داده 

شده است. اما اين زينت دادن به واسطه خدواند در راستای 

تشويق به انجام فعل درست، و به واسطه ابلیس به معنای تشويق 

 به معنای انجام هر انچه است که موردپسند نیست. 

 شبهه: ی ادامه

در مجموع خدا مکر, کید , خدعه, امهال و استدراج را بکار 

برد تا افراد را گمراهتر و جهنمی تر کند. آيا غلط گفتن، تناقض می

تواند کار خدای عالم در گفتار و فريب مردم و ظلم به مردم می

محمد است که خود را پشت نام خدا پنهان عادل باشد و يا اين 

ه خدای ظالمی است که محمد کرده است؟ توجه کنید اين چ

ی خود را از کند؟! اين محمد است که غیظ و کینهمعرفی می

کافران و نیرنگ و فريب خود را نسبت به مردم به خدا نسبت 

دهد. طبعا پذيرش خدای مکار برای مفسران قابل قبول نیست می

بنابراين به اصالح وترمیم آيات فوق پرداخته اند. مفسران در 

و مکر خدا دچار مشکالت فراوان شده اند. بعضی توجیه کید 

اند )مثال در تفسیر فريبکارانه کید و مکر را به تدبیر ترجمه کرده
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نمونه: ناصر مکارم(. در کجا و در کدام زبان تدبیر معادل فريب 

است؟! عده ای مکر و کید را به معنی از بین بردن کید ترجمه کرده 

و ازبین بردن مکر يکی نیستند اند. اينهم فريب است. مکر کردن 

کند نیرنگ کار نیست، و مگر خدا يا کسی که با نیرنگ مقابله می

را بکار  "ی کیداز بین برنده"توانستند بجای مکر و کید محمد نمی

ببرند تا به خدا هم نسبت ناروا داده نشود و آيندگان را در دردسر 

 انفال آورده است:  18ی نیندازد. چنانچه در آيه

 1ذَلِکُمْ وَأَنَّ اللََّه مُوهِنُ کَیِْد الَْکافِرِينَ

 «ی کید کافران است.چنین است و خدا تضعیف کننده»

  2فَوَقَاهُ اللَّهُ سَیِّئَاتِ مَا مَکَرُوا َوحَاقَ بِآلِ فِرْعَْونَ سُوُء الْعَذَابِ 

پس خدا او )مؤمن آل فرعون( را از عواقب سوء آنچه نیرنگ »

 «حمايت فرمود و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت.مى کردند 

بنابراين مکر زدن و از بین بردن مکر در خود قرآن بصورت 

ر کر داند و معانی مجزايی دارند. بعالوه مقابله با ممجزا آورده شده

جايی معنی دارد که مکری از طرف مقابل باشد اما در بسیاری از 

 ی مکر است. مثل: مکرهای خدا در قرآن، خدا آغازکننده

                                                           
 18 -انفال  .1

 45 -غافر  .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1098 

 

 1أَفَأَمِنُوا مَکْرَ اللَّهِ فَلَا َيأْمَنُ مَْکرَ اللَِّه إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

ا رآيا از مکر خدا خود را ايمن دانستند جز مردم زيانکار خود »

 «از مکر خدا ايمن نمى داند.

اين آيه تصريح دارد که خدا پیوسته در نیرنگ زدن است و 

د بايد از نیرنگ او در هراس باشند. همچنین قبال مطرح شها انسان

 را که خدا با برانگیختین مجرمان و مترفین به نیرنگ مردم، آنان

راند. يعنی در بیشتر موارد ذکر شده در قرآن خدا بسوی عذاب می

ی مکر. بنابراين تالش ی مکر است نه خنثی کنندهشروع کننده

 آيد. م بکار نمیمفسران برای پاره دوزی اينجا ه

  پاسخ:

معانی مکر و خدعه و نیرنگ و فريب و استداراج در مطالب باال 

ذکر شد و اين نويسنده است که با تفاسیر نابه جا سعی در وارانه 

نشان دادن مطالب دارد. خدای محمد نه تنها ظالم نیست و بلکه 

بسیار عادل است. خدايی است که نسبت به بندگان خوبش رحمان 

شود. حیم بوده و در ابتدای هر سوره اين مسئله را ياداوری میو ر

خدای محمد همان خدايی است که اجرکار نیك را ده برابر کرده و 
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شخص را به سبب انجام هر هر فعل ناپسندی به همان میزان جزا 

 دهد. می

ئَةِ فَلَا ُيجْزَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّ

 1إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

هر کس کار نیکو کند او را ده برابر آن خواهد بود و هر کس »

اصال ستم ها آن کار زشت کند به قدر کار زشتش مجازات شود و بر

  «نخواهد شد.

 و اين نه تنها عدالت بلکه رحمت است.

که نسبت به مشرکین  خواندافکن محمد را شخصی میشبهه

کینه و دشمنی داشته است و حال اينکه به گواه تاريخ اين سخن 

صرفا يك ادعاست. محمد پیامبر رحمت و مايه صلح و خیر برای 

تمام جهانیان و از جمله مشرکین بوده است و اين مسئله در هنگام 

 فتح مکه به اثبات رسید. همین مشرکین يارانش را در احد کشتند.

را به بدترين شکل ممکن مثله کردند و اجسادشان را قطعه ها آن

قطعه کردند. جگر عموی محبوبش را دراورده و ان را به دهان 

يشان را شکستند و او را به تمسخر گرفتند. در هاکشیدند. دندان

ها را بگیرد اما توانست انتقام تمامی اين سختیروز فتح مکه می
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ای از گذشت و عطوفت ا جلوهنگرفت و همه را بخشید و اين تنه

 پیامبر رحمت است. 

افکن تفسیر مکر به تدبیر و چاره جويی را نوعی توجیه شبهه

 داند. می

توضیحات الزم در اين باره و شان نزول  آيات در مطالب قبل 

 عنوان شد. 

 

 های دیگری از خدا شبهه: فریب

 دو فريب ديگر خدا نیز در قرآن ذکر شده: 

 عیسی و يهود به اينکه عیسی مصلوب شده استفريب پیروان 

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَْلنَا اْلمَسِیَح عِیسَى ابْنَ َمرْيَمَ َرسُوَل اللَِّه وَمَا قَتَلُوهُ 

وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَِإنَّ الَّذِينَ اْختَلَفُوا فِیهِ لَفِی َشكٍّ مِنْهُ مَا 

َبلْ رَفَعَُه اللَّهُ إِلَیِْه  *مٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِینًا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْ

 1وَکَانَ اللَُّه عَزِيًزا حَکِیمًا

و گفته ايشان که ما مسیح عیسى بن مريم پیامبر خدا را »

کشتیم و حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند لیکن امر 
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کسانى که در باره او اختالف کردند قطعا در بر آنان مشتبه شد و 

ند و هیچ علمى بدان ندارند جز آنکه از هامورد آن دچار شك شد

( بلکه خدا او را به 157گمان پیروى مى کنند و يقینا او را نکشتند )

 «سوى خود باال برد و خدا توانا و حکیم است.

ه عیسی نماياند کزند و به نظر آنان میخدا به مردم نیرنگ می

 کشته شده است ولی در واقع عیسی را بسوی خود باال برده است. 

 

  پاسخ:

مور جويی و تدبیر ااين مورد نیز فريب نبوده و بلکه نوعی چاره

 است همانگونه که در مطالب باال به ان پرداخته شد. 

 

 شبهه: فریب مومنین و مشرکین هر دو: 

إِذْ يُرِيکَهُمُ اللَّهُ فِی مَنَاِمكَ قَِلیلًا وَلَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِیرًا َلفَشِلْتُمْ 

وَإِذْ  *وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی اْلأَمْرِ وَلَکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَِلیمٌ بِذَاتِ الصُُّدورِ 

لِّلُکُمْ فِی أَعُْینِهِْم لِیَقْضِیَ يُرِيکُمُوهُمْ إِذِ الْتََقیْتُمْ فِی أَعُْیِنکُمْ قَلِیلًا وَيُقَ

 1اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
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ا اى پیامبر ياد کن آنگاه را که خداوند آنان ]=سپاه دشمن[ ر»

ان در خوابت به تو اندك نشان داد و اگر ايشان را به تو بسیار نش

تما در کار ]جهاد[ منازعه شديد و حمى داد قطعا سست می

 کرديد ولى خدا شما را به سالمت داشت چرا که او به راز دلهامی

ن و آنگاه که چون با هم برخورد کرديد آنان را در ديدگا .داناست

شما اندك جلوه داد و شما را ]نیز[ در ديدگان آنان کم نمودار 

کارها ساخت تا خداوند کارى را که انجام شدنى بود تحقق بخشد و 

  «به سوى خدا بازگردانده مى شود.

اين فريب دو طرف کاری بیهوده است و کمکی به مسلمانان 

کرد. چون هر يك در چشم ديگری کوچك نمايانده شده و نمی

 طبعا به هیچکدام کمك نشده است. 

 

  پاسخ:

کند خداوند در اين آيه به رويارويی لشکر ايمان و کفر اشاره می

اهل کفر در مقابل ديدگان مسلمانان باور آنان را  و با کم نماياندن

تقويت بخشیده و امید به پیروزی را در آنان برمی انگیزد. چرا که 

اينان قرار است دين اهلل را نصرت بدهند و از طرفی تعدادشان 

بسیار کمتر از اهل کفر است بنابراين خداوند ياوران خويش را 
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به عوت پرداخته و ايین دهد تا در سايه اين پیروزی نصرت می

خدای يکتا را گسترش دهند. اما بخش دوم شبهه مربوط به کم 

ديده شدن مسلمانان در ديد اهل کفر است. اين مسئله تنها 

مربوط به ابتدای جنگ و برای تقويت غرور کذب مشرکین بوده 

ديده است و در اثنای جنگ مشرکین اهل ايمان را بسیار بیشتر می

 اند. 

نیز نه تنها فريب نبوده بلکه چاره جويی برای  اين حالت

ها از شهر و ديار مسلمینی است که بعد از تحمل بدترين شکنجه

 خود رانده شده و با تعدادی اندك وادار به جنگ گشته اند. 

 جريان از اين قرار است: 

بعد از شکنجه و ازار مسلمین و هجرت آنان به مدينه، قريش 

ها آن و مقابله باها آن کومت نوپایهمچنان سعی در نابودی ح

ها آن داشت و از جمله اقداماتی که در اين زمینه صورت گرفت نامه

 به سران اوس و خزرج بود: 

مدينه در مانی که رج، زخزن اوس و پرستاسرقريش به ان کافر

د را ين مرانامه نوشتند که شما ر، بدوة غزع قواز وقبل د و بو

و بجنگید او يا بايد با ا سوگند به خدو يد ه داده اپنام( کرا)پیامبر 

م شما هجوی به سوو ينکه ما با همة نیرايا و کنید ون بیراو را 
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و بگیريم رت ساابه ن را نانتازبا و ما بجنگیم تا با شآورد هیم اخو

م وارد کرانها نیز پذيرفتند که با پیامبر آهیم. ار دقرح مباد خوای بر

هانش اهمرو بی ابن امطلع شد. با ا ماجرا از خدل سوجنگ شوند. ر

نند انمی تون ناآند ده اتهديد کررا قريش شما د: فرمود و کرار يدد

می ن تادبلکه شما خو؛ نمايندر امصیبت گرفتو به بال را شما 

توطئه د علیه خوو مصیبت نمايید و بال ر گرفتاد را هید خواخو

نها آقتی وبجنگید. ن نتاادرابران و ندزهید با فراکنید! شما می خو

 کند شدند. اپر، شنیدندم کراپیامبر ن ين سخناا

 نمشرکاادی از تعدی و بن جابر فهرز کردر ادامه اين اقدامات 

ن پايارچهاان و شتراز برخی و و ند دکررت غارا مدينه ی اگاههاچر

ن اندن آکراری متوو تعقیب د صدم درکراپیامبر دند. بررت به غارا 

ين امی گويند ان سفوآن سید که به ريی وادينکه به اتا ، مدآبر

امبر پیو نیافت را بن جابر ز کراما شت. ار داقرر ناحیه بدوادی در 

 و در ادامه جنگ بدر شکل گرفت. گشت زبه مدينه بام کرا

 کند. اری خداوند برای اين مظلومان چاره جويی می
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شبهه: تالش خدا بیشتر متوجه گمراه کردن انسان است 

 تا هدایت او. 

در اين فصل روشهای هدايت و اضالل)گمراه کردن( قرآن را 

مطالعه کرديد. روشهای هدايت بسیار ضعیف ونارسا و روشهای 

و مؤثرند. معقولترين روشهای هدايت معجزه و اضالل قوی 

ان دو تهی است. اما از طرف مقابل شیط اند که قرآن از ايناستدالل

ها را با فريب و خدعه و کور اند تا انسانو خدا کمر همت بسته

کردن و ازکارانداختن عقل و... گمراه کنند. خدای محمد بسیار 

های شیطان را انجام تر از شیطان، همان کارتر و چاالكزيرك

 دهد و اصال شیطان را نیز خلق کرده است که به کمك او بشتابدمی

ها جهنمی شوند و قسم خدا درست در آيد که قسم تا انسان

کند. اين چه خدای مريض کینه توز خورده که جهنم را پر می

نامهربان ظالمی است که محمد معرفی کرده است؟ نه، خدا محال 

دا هدايتگر و مهربان و دلسوز و عادل است اين است چنین باشد خ

محمد است که صفات حقیر انسانی خود را به خدا نسبت داده 

ی محمد است و گرنه خدا اينهمه است و اين قرآن هم ساخته

 داد. صفت زشت را به خودش نسبت نمی
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 پاسخ: 

 اين از نهايت ظاللت و گمراهی نويسنده و عدم علم او به قران

کند. همانگونه دای محمد را ظالم و فريبکار معرفی میاست که خ

که به اين شبهات پاسخ داده شده و نادرستی ادعاهای وی بیان 

گرديد. خداوند شیطان را افريد او به طاعت مشغول شد و بعد از 

چندی بنای تکبر نهاد و از رحمت خداوند دور گشت و عهد بر 

یاطین جن نیستند که ها بست اما اين تنها شگمراه کردن انسان

کمر به گمراهی انسان بسته اند. شیاطینی از انس نیز هستند که 

 ها را نیز واردخود گمراه و سرگشته شده وسعی دارند ديگر انسان

اين وادی ضاللت کنند تا در سرگشتگی و سرکشی خويش تنها 

 نباشند و در نهايت پیروانشان فرياد برمی اورند: 

 1إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فََأضَلُّونَا الَسّبِیلَاوَقَالُوا رَبَّنَا 

ای خدا، ما اطاعت امر بزرگان و پیشوايان )فاسد( و گويند:»

 «خود را کرديم که ما را به راه ضاللت کشیدند.

 2رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَیِْن مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَْنهُمْ لَعْناً کَبیراً
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پروردگارا آنان را عذابی دوچندان بده و برای همیشه از »

 «رحمتت دور بگردان.
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 : محمد در قرآن7فصل 
 نويسنده: حسین بکروی

 

-ُسها )محمّد در قرآن( يکی از زشتنقد قرآن فصل هفتم کتاب 

 که پیامبر ارجمند اسالم )ص( را آماج است ترين فصول اين کتاب

 ودهد و با وجود اينکه دوست ها قرار میها و تهمتتوهینانواع 

به  دشمن در زُهد پیامبر اکرم )ص( اتّفاق دارند، پیامبر اسالم را

 کند و در بخش زنان پیامبر اينطلبی متّهم میطلبی و قدرت دنی

 رسد و از هر روايت جعلی و دروغین بر علیهزشتی به اوج خود می

ا با کند و در آخر، اين فصل ر)ص( استفاده میپیامبر ارجمند اسالم 

 دوستی پیامبر اکرم )ص( خاتمهزشتی و شناعت تمام با عنوان مال

 ی نويسنده را آشکارهاو زشتیها دهد که به توفیق إلهی دروغمی

 خواهیم ساخت تا همگان بدانند که دشمنان اسالم و پیامبر)ص( به

صل فی جالب در اين امّا نکتهاند. گاه سستی اعتماد کردهچه تکیه

کند اين است که که نظر هر خوانندة منصفی را به خود جلب می

ی مهنامد و در مقدّمی« نقد قرآن» آقای سُها، عنوان کتاب خود را 

کند که موضوع کتاب وی، تنها نقد کتاب خود چنین وانمود می

-قرآن است. ولی در اين فصل، موضوع کتاب را به فراموشی می

-کند که در آن هم نقد سیره يافت میسپارد و معجونی درست می

 شود و هم نقد روايات و احاديث و هم نقد بزرگان دينی و... 
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به  ی ديگر در اين معجون خیالی! اينست که آقای ُسها،امّا نکته

 گزينش روايات و احاديث و گزارشاتی پرداخته که به پندار وی به

 وکه ايشان به احاديث بینیمکرّر میشود ولی منفع ايشان تمام 

در بین محدّثین ها آن کند که صحّت و سُقمرواياتی اشاره می

 به اثبات نرسیدهها آن بزرگوار اسالمی گفتگو وجود دارد و صحّت

ف کند که مکّررًا از طراست و گاه اشکاالت و شبهاتی را مطرح می

-هه به آن جوابیّاند ولی بدون توجّعلمای اسالمی جواب داده شده

و  که به اين شبهاتکند. در اينجا جوابهايیرا تکرارمیها آن ها،

 گذرد وايم از نظر اهل انصاف میاشکاالت آقای سُها ارائه داده

 کنیم.قضاوت نهايی را به خود خوانندگان منصف واگذار می

 

 

 شبهه: افتراهای روشن! درمورد زهد پیامبر.
 خوانیم:کتاب میدر ابتدای فصل هفتم اين 

رود که در امور اگر کسی پیغمبر واقعی باشد از او انتظار می» 

دنیوی زاهدانه عمل کند چون هدف پیغمبر سوق دادن مردم به 

-سوی خداست نه تأمین منافع شخصی. محمّد دعوت به خدا می

-ای بود برای بسیاری رفتارهای غیر انسانیکرد امّا اين دعوت بهانه

اش از رفتار محمّد و ها و تجاوزهای جنسیها، دزدیاش مثل کشتار

آيد که محمّد برای خودش سه هدف از قرآن چنین به دست می
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کرد قدرت و مال و زن. آيات فراوانی از قرآن در مهم را دنبال می

 1«گانه محمّدند.خدمت تأمین اين منافع سه

 

 پاسخ: 
پیامبر  بايد توجّه داشت که حتّی دشمنان و مخالفان سرسخت

 اسالم )ص( نیز از جمالت و کلماتی چنین گستاخانه در شأن ايشان

اند. حدّ اقل، تمامی مخالفین معاصر آن حضرت و استفاده نکرده

تّی حاند چنانکه ديگران در ُزهد و امانتداری پیامبر)ص( متّفق بوده

ی از بعثت نیز شخصیّت ايشان در رعايت مسائل اخالقی شهرهقبل 

« محّمد امین»ی خود بودند که آن حضرت را با عنوان یلهقوم و قب

 شناختند.می

عای امّا اينکه جناب ُسها، هدف پیامبر ارجمند اسالم را از ادّ 

داند رسالت خويش، تأمین سه هدف عمده: قدرت و مال و زن می

ی رسیدن به اين بايد گفت اگر شخصی همانند محمّد )ص( تشنه

که بزرگان قريش و مکّه به ايشان یاهداف بود، پس چرا زمان

پیشنهاد سروری و رياست خود و بخشش زيباترين زنان و بهترين 

ه کاموال را دادند با جواب قاطع و استوار پیامبر)ص( مواجه شدند 

 فرمودند:

                                                           
 415یسُها ـ صفحه .1
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ی َيساری َر فِلقَمَ)يا عَمّ وَ اهلِل لَو وَضَعُوا الشَّمسَ فِی يَِمینی وَ ا
 تُهُاتََرکمیه، فاألمر َحتّی يظهره اهللُ اَو اهلکنا  عَلَی اَن اَترُكَ هذَا

ای عمو! به خدا سوگند اگر آنان خورشید را در دست راستم و » 

ماه را در دست چپم قرار دهند که از دعوت آسمانی خود دست 

بردارم هرگز نخواهم پذيرفت تا اينکه يا خداوند دين مرا پیروز 

 1«کند و يا اينکه جانم را در راه آن ازدست بدهم.

 

جز »ت ايشان آيا شخصی که به ادّعای قرآن کريم، رسال 

تُ عِثْبُو به اعتراف خود که فرمود )إنَّما « رحمتی برای جهانیان نبود

-هد شیوتوانست برخالف اين ادّعای خوالُتَمِّمَ مکارمَ األخالق(، می

م ای ضّد اخالقی درپیش گرفته و پیروان فراوانی را گرد خود فراه

 آورَد؟

اعتنايی و و بی که پیرامون زهد پیامبراينجا ما قصد نداريم در 

توجّهی پیامبر به مال و مقام دنیا بحث مبسوطی انجام دهیم بی

زيرا اگر بخواهیم در اين مقام به تفصیل سخن گويیم خود اين 

نمايد و امکان آن در اين نقد بحث، مجلّد مستقلّی را طلب می

توان به انبوهی از تألیفات و کتبی مختصر فراهم نیست ولی می

و... توسّط « زُهد الّنبیّ»و « ُخلق النّبیّ »ی در زمینه اشاره کرد که

به صورت مفّصل به زهد ها آن اند و درعلمای اسالم تألیف گرديده

                                                           
 484، ص 1، ابن هشام، جلديّةالنّبو ةالسّیر .1
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های آن اموال و زينت پیامبر )ص( وعدم توجّه ايشان به دنیا و

 اند.پرداخته

ولی در اينجا به مناسبت نفی مقام زهد پیامبر توّسط جناب  

ودن پیامبر ارجمند اسالم به تأمین منافع شخصی سها و مّتهم نم

طلبی، مجبوريم به خود و متّهم نمودن ايشان خصوصاً به قدرت

 صورت اجمال نکاتی را در اين زمینه متذّکر شويم:

اگر پیامبر در زندگی شخصی خود جانب زهد و پارسايی را  

کردند و در تأمین منافع شخصی! خود برای زندگی رعايت نمی

 ی کوشا بودند، چرا قرآن کريم پس از تسّلط ايشان در مدينهدنیو

)حدوداً زمان ششم هجری( زنان پیامبر را مخاطب قرار داده و 

 فرمايد:چنین می

يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ قُل لِأَزْوَاِجكَ إِن کُنتُنَّ تُِردْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَ  

 1أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَِمیلًازِينََتهَا فَتَعَالَیَْن 

 ی آنای پیامبر، به زنانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زينتها»

ن مند سازم و به وجهی نیکو رهايتاهستید بیايید تا شما را بهره

 «.کنم

اندوزی و زندگی دنیوی است با زنان آيا شخصی که در پی مال

آيا غیر از اين است که پیام و هدف گويد؟ خود چنین سخن می

                                                           
 .28احزاب، .1
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ی فوق، تبیین هدفی واالتر و مهمتری برای زنان پیامبر )ص( آيه

 است؟

 ی شريفه قصد تفهیم رسالتی فراتر ازآيا جُز اين است که آيه

 مسائل دنیوی و ماّدی برای زنان پیامبر )ص( را دارد؟

فع جناب سُها! آيا پیامبری که شما ايشان را مّتهم به منا 

ی خود کنید با خانوادهشخصی و پشت کردن به زهد و پارسايی می

گويد؟ و آنان را به هدف خويش چنین محکم و با صالبت سخن می

 کند؟که غیراز اهداف و امیال دنیوی است، اينگونه متنبّه می

 ی زهد پیامبرامّا گزارش زنان پیامبر و نزديکان وی درباره 

 شنیدنی 

 لمؤمنین عائشه گفته است:است چنانکه ُامّ ا

اَيّام تباعًا مِن خُبٍز حَتّی َمضی  ثة)ماشَبِعَ رَسولُ اهللِ )ص( ثَال 

خدا سه روز پی در پی از نان سیر نشد تا آنکه از رسول» 1لِسَبیلِهِ(

 «.دنیا برفت

 

  

 همچنین از عائشه گزارش شده که گفت:

فِی  هِلَّةٍاَ ثَةَ)ان کُنّا َلنَنظُرُ ِالَی الهِاللِ ثُمَّ الهِالل ثُمَّ الهِالل، ثال 

شَهرَين، و ما اوقد فی اَبیاتِ رَسولِ اهللِ  )ص( نار، فَسََئلتُ: فما کانَ 
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يُعِیشُکُم؟ قالت: االَسوَدان: التَّمرُ و الماء إالّ اَنَّهُ قَد کاَن لَِرسولِ اهلِل  

مَِن االَنصارِ کانَت لَهُم َمنائِحُ، فکانُوا يُرسِلُوَن اَِلی رَسوِل  )ص( جِیرانٌ

 1اهلل مِن َالبانِها َفیسقِیناه(

ی پیامبر )ص( هیچ گذشت و در خانهگاه سه ماه پیاپی می» 

شد )نه برای پختن نان و نه پختن چیزی آتشی برافروخته نمی

ز سیاه يعنی خورديد؟ گفت: دو چیديگر(، گفتند: پس شما چه می

ه خدا )ص( همسايگانی از انصار داشتند کخرما و آب! البتّه رسول

آنان گوسفندان و شتران شیرده داشتند و گاه اندکی شیر برای 

 «نوشانید.فرستادند که از آن به ما میحضرت میآن

 

-امّا زهد و فروتنی پیامبر اکرم در برخورد با ديگران، شگفت 

عبّاس رضی اهلل عنه گزارش نموده است  انگیزتر بود چنانچه ابن

کانَ رَسولُ اهلل  )ص( يَجلِـسُ عَلَی األرضِ و يَأکُلُ َعلَی األرضِ و که: 

 2و يُجِیبُ َدعوَةَ المَملوكِ ةَيَعتَقِلُ الشّـا

نشست و روی خدا )ص( متواضعانه بر زمین میيعنی رسول» 

دوشید و خورد و گوسفندان را به دست خود میزمین غذا می

 «پذيرفتدعوت غالمان را می
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ای به از ابوهريره نقل شده است که گفت: برای خريدن جامه 

فروش خواست تا همراه پیامبر )ص( به بازار رفتیم، مرد جامه 

دست پیامبر را ببوسد و پیامبر )ص( دست خود را کشید و فرمود: 

 1ٍك إنَّما أنَا رَجُلٌ مِنُکمهذا تَفعَلُهُ األعاجِمُ بِمُلوِکها و لَستُ بِمَلِ

کنند و من ها با پادشاهان خود میاين کاری است که عجم» 

 «.شاه نیستم من مردی از خودتان هستم

 

لَم يَکُن شخٌص اَحَبّ از اَنَس بن مالك روايت شده است که:  

يَعرِفوَن  و کانُوا اِذا رَاَوهُ لَم يَقُومُوا لَهُ ِلما اِلَیهِم ِمن رَسولِ اهلِل  )ص(

 2مِن کراهِیَّتِهِ لِذِلك

 کس نزد ياران پیامبر از آنحضرت محبوبتر نبود با وجودهیچ» 

خاستند زيرا که ديدند برای وی از جای برنمیاين چون او را می

 «پسندددانستند اين کار را نمیمی

 

برای اثبات ادّعای صداقت يك شخص، گواهی و شهادت  

ّیت و اولويّت بااليی برخوردار است نزديکان آن شخص از اهمّ

چنانکه در طول تاريخ شاهد هستیم ادّعای صداقت اکثريّت 
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ها و پیامبر نماها توسّط نزديکان آنان زير سؤال رفته است و متنبّی

دروغین بودن دعوت آنان و شیّاد بودن آنان ابتدائاً توّسط نزديکان 

آشکار شده است  حشر و نشر بیشتری داشتندها آن که باو کسانی

که رسالت ولی در همان ابتدای دعوت پیامبر اکرم )ص(، کسانی

ايشان و دعوت او را تأيید نمودند همان نزديکترين افراد از اهل و 

ی او بودند زيرا به صداقت و امانتداری و راستگويی وی خانواده

ايمان راسخ داشتند چنانچه خديجه سالم اهلل علیها پس از شنیدن 

ت وحی و نزول جبرئیل بر پیامبر اکرم  )ص( به ايشان گفت: کیفیّ

گاه خدا تو را خوار و زبون نخواهد  هرگز جای نگرانی نیست هیچ»

گويی کنی سخن جُز به راستی نمیکرد تو با خويشان نیکی می

ها مردم را نوازی و در سختیداری مهمانان را میخود را به رنج می

 1«دهی.ياری می

لیست مسلمانان اوّلیّه، اسامی نزديکان و خويشاوندان آری، در  

جهت است که اکثر روايات کنیم و بدينپیامبر را مشاهده می

ی زهد و پارسايی پیامبر از زبان خويشاوندان پیامبر اکرم درباره

گزارش شده است همانند زنان پیامبر و يا انس بن مالك خدمت 

-یامبر و يا امام علیّ بن ابیگزار پیامبر يا ابن عبّاس پسر عموی پ

طالب علیه السّالم که از کودکی و طفولیّت نزد پیامبر )ص( رشد و 
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نموّ کرده بود. و اين مطلب خود دلیلی است آشکار بر صدق رسالت 

 محمّدی )ص(.
ع( )ای از امام علی زيستی پیامبر )ص( را با خطبهزهد و ساده  

يای زمینه به خوانندگان جو رسانیم و قضاوت را در اينبه پايان می
 کنیم:حقیقت واگذار می

پس به پیامبر پاکیزه و پاك )ص( خود اقتدا کن، که در او » 

 یخواهد اندوه خود را بزدايد و مايهکه میخصلتی است برای کسی

طلبد، و دوست که شکیبايی میشکیبايی است برای کسی

یامبر را ترين بندگان نزد خدا کسی است که رفتار پداشتنی

ان سرمشق خود کند و به دنبال او رود. از دنیا چندان نخورد که ده

را پر کند، و بدان ننگريست چندانکه گوشه چشم بدان افکند، 

 .ترلیی مردم دنیا الغرتر بود و شکم او از همه خاتهیگاه او از همه

دنیا را به او نشان دادند آنرا نپذيرفت و چون دانست خدا  

دارد آنرا دشمن داشت و ترك آن گفت و ن میچیزی را دشم

چیزی را که خوار شمرده آن را خوار انگاشت و چیزی را که کوچك 

شمرده، آن را کوچك داشت و اگر در ما نبود جز دوستی آنچه خدا 

دارد و بزرگ ديدن آنچه خدا و رسول، آن ورسول، آنرا دشمن می

و  با خدا کافی بودشمارد، برای نشان دادن مخالفت ما را خُرد می

 بر او نمود. او که درود خداهای او آشکار میسرپیچی ما را از فرمان

 باد: 
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نشست و به خورد و چون بندگان میبر روی زمین غذا می 

ی خود را خود بست و جامهافزار خويش را پینه میدست خود پای

ركِ شد و ديگری را بر تپاالن سوار مینمود و بر خَرِ بیوصله می

 ی او آويخته بود، کهای بر دِر خانهفرمود، پردهخود سوار می

اين پرده را از » تصويرهايی داشت، يکی از زنان خويش را گفت: 

ياد  نگرم، دنیا و زيورهای آنرا بهمن پنهان کن، که هرگاه بدان می

خاطر  پس به دِل خود از دنیا روی گرداند، و ياِد آن را در« آورممی

ری ند و دوست داشت که زينت دنیا از او نهان ماند تا زيوخود میرا

ت نداش دانست و در آن امید ماندناز آن برندارد. دنیا را پايدار نمی

 پس آن را از خود برون کرد و دل و ديده از آن برداشت.

که چون چیزی را دشمن دارد آری، چنین است احوال کسی 

ر دبر زبان آورده شود و  خوش ندارد بدان بنگرد يا نام آن نزد وی

 ها وهايی است که به زشتیخدا )ص( برای تو نشانهزندگانی رسول

کند چه او با نزديکان خويش گرسنه های دنیا رهنمايت میعیب

های دنیا از برد و با وجود منزلت بزرگی که داشت زينتبسر می

 ی او دور ماند و آن را خوار شمرد. ديده

يش بنگردکه: آيا خدا، محمّد)ص( را به پس نگرنده با خرد خو

داشتن چنین صفتها اکرام فرمود يا او را خوار نمود؟ اگر بگويد: او 

را خوار کرد، به خدای بزرگ دروغ بسته است و بهتانی بزرگ 

آورده است و اگر بگويد: خدا او را اکرام کرد، پس بداند خدا جُز او، 
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-ستراند، و آنرا از کسیکسی را خوار شمرده که دنیا را برای وی گ

 که نزديکتر از همه به اوست، دور نمود.

پس آنکه خواهد پیرو باشد بايد پیامبر خدا را پیروی کند و بر  

پی او رود و پای بر جای پای او نهد وگرنه از تباهی ايمن نباشد، که 

ی به دهندهای ساخت برای قیامت و مژده همانا خدا محمّد را نشانه

ننده از عقوبت. از دنیا برون رفت و از نعمت آن سیر بهشت و ترسا

نخورد و به آخرت درشد و گناهی با خود نبرد، سنگی بر سنگی 

ننهاد تا جهان را ترك گفت و دعوت پروردگارش را پذيرفت. پس 

چه بزرگ است منّتی که خدا بر ما نهاده و چنین نعمتی به ما داده 

یم و پیشروی که الزمست پا است. پیشوايی که بايد او را پیروی کن

ی پشمین خود را چندان بر جای پای او نهیم. به خدا که اين جامه

کننده شرمساری بردم. يکی به من گفت: )ای پینه کردم که از پینه

افکنی؟ گفتم از من دور شو که: امیر مؤمنان( آنرا دور نمی

 1«ستايند.بامدادان، مردم، شبرُوان را می
 

 تامین قدرت برای محمدآیات شبهه: 
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 شبهه: محمّد ادّعای جدایی از بشریّت نداشته است.

 

در ادامه جناب سها آياتی را برای اثبات ادّعای خويش مبنی بر  

از آورد و ما با خواندن اين آيات بیش طلبی پیامبر می قدرت

گزيم که ايشان چگونه اين آيات گذشته انگشت تعجّب به دهان می

يك از  اند درحالیکه هیچخود ترجمه و تفسیر نمودهرا باب میل 

اند و دان چنین برداشتی را از اين آيات شريفه نکرده علمای عربی 

-گويا جناب سها که برای مجاب کردن خوانندگان و قبول نوشته

ی کتاب خود نوشته از ياد های خود مطلبی را که در صفحات اوّلیّه

خويش به هر خس و خاشاکی چنگ برده است و برای اثبات ادّعای 

کتاب ادّعا کرده است که:  29و 30یاندازد زيرا ايشان در صفحهمی

اين کتاب چون در بررسی قرآن است منبع اوّلش صرفاً قرآن » 

ای وضوح کافی نداشت برای فهم معنی آن به سنّت است و اگر آيه

شود سّنت هم فقط سنّت معتبر، شامل کتب معتبر مراجعه می

ی اديث نبی، مخصوصًا صحیحین بخاری و مسلم و شامل سیرهاح

رسول اهلل ابن اسحاق و ابن هشام و تاريخ طبری، به معتبرترين 

ای با شود برای اينکه مفهوم آيهتفسیرهای موجود هم مراجعه می

توجّه به قرآن و سنّت روشنتر شود نه اينکه نظر مفسّر، اصل قرار 

 1«داده شود.
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 پاسخ:
ا که ايشان ذيالً آورده است تخواهیم ديد داليل و آياتیاينك 

که خودش ادّعا نموده، متفاوت چه اندازه با روش تحقیق و نقدی

 ی ابن اسحاقاست و نه تنها برای رأی و نظر مفسّرين و کتب سیره

ا و ابن هشام و طبری وزنی قائل نشده است بلکه ادّعاهای ايشان ب

ين اها فاصله دارد! آيا ن کريم، فرسنگاين منابع درمورد آيات قرآ

است روش تحقیق علمی و روش نقد عالمانه، که بر خالف ادّعای 

 ی تحقیق خود عمل نمايیم؟ در اينجا برای روشنخود و روش ارائه

پرداخته است ها آن شدن اين موضوع به آياتی از قرآن کريم که به

 نويسد:افکنیم. آقای سها مینظر می

شود تا پیامبری که از محمّد درخواست معجزه میهنگامی» 

های رود و خود را انسانی شبیه انسانخود را اثبات کند او طفره می

 مثالً:« داندديگر می

أَوْ يَکُونَ لََك بَیٌْت مِّن زُخُْرفٍ أَوْ تَْرقَى فِی السَّمَاء وَ لَن نُّؤْمِنَ  

اًبا نَّقْرَؤُهُ قُْل ُسبْحَانَ رَبِّی هَْل کُنُت إاَلَّ لِرُقِیَِّك حَتَّى ُتنَزَِّل عََلیْنَا کِتَ

 1بَشَرًا رَّسُولًا

کنند و در دنباله( يا برای تو ی قبل از او طلب معجزه میدر آيه»

ای از طال باشد يا به آسمان باال روی و به باال رفتن تو اطمینان خانه
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یم بگو پاك نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آنرا بخوان

 «.است پروردگار من آيا جز بشری پیامبر هستم

-که قدرت مطلق سیاسی را در مدينه به دست میولی هنگامی 

ح طلبی و غیرقابل مقايسه بودن خود با ديگران را مطرگیرد برتری

يگر کند که او انسانی شبیه دکند و اعالم میکند. آيه نازل میمی

 های ديگر نیست:قايسه با انسانها نیست و اصالً قابل مانسان

مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُوَل اهلِل َو خَاتَمَ  

 1النَِّبیِّیَن وَ کَانَ اهللُ بِکُلِّ شَیْءٍ َعلِیمًا

های محمّد پدر يکی ازمردان شما نیست )انسانی مثل انسان»

خاتم پیامبران است و خدا  ی خدا وديگر نیست( ولی فرستاده

 «.همواره بر همه چیزی داناست

  

گويد من انسانی طلبند میعجیب است وقتی از وی معجزه می»

گويد شود میبیش نیستم ولی وقتی پای جاه و مقام و سروری می

ها مپنداريد به عبارتی من برتر از آنم که من را مثل يکی از انسان

 2«اب آيمهای پست به حسجزو شما انسان
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ه ری کدر جواب بايد گفت: اواّلً به اّدعای قرآن کريم همان پیامب 

ت شمرد و تنها تفاودر دوران مکّه خود را بشری مانند سايرين می

ی ايشان با انسانهای ديگر در وحی بود در دوران مدينه نیز ادّعا

جدايی از بشريّت نداشته است و تنها تفاوت او دريافت و ابالغ 

عمران که در ی آلاوندی است به عنوان مثال در سورهوحی خد

مدينه نازل شده اسـت و حوادث جنگ اُحُد و احوال اهل کتاب در 

 فرمايد:آن بیان گرديده است می

مَا کَانَ لِبَشٍَر أَن يُؤْتِیَُه اهلُل الْکِتَابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ 

ًدا لِی مِن ُدونِ اهلِل وَلَکِن کُونُوْا رَبَّانِیِّیَن بِمَا کُنتُْم لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَا

 1تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَ بِمَا ُکنتُمْ تَْدرُسُونَ

 هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکمت و نبوّت داده» 

. و باشد، آنگاه به مردم بگويد که بندگان من باشید نه بندگان خدا

 آموزيدگويند: همچنان که از کتاب خدا میحال آنکه پیامبران می

 « خوانید پرستندگان خدا باشیدو در آن می

 

و در اوج قدرت سیاسی  جناب سُها! آيا قرآن کريم در اين آيه 

کند؟ و آيا حضرت را به عنوان بشر قلمداد نمیپیامبر در مدينه آن 

ی شريفه غیر از اين است که پیامبر اسالم نیز همانند پیام آيه

پیامبران گذشته يك بشر است و به جای دعوت به عبوديّت و 
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پرستش خود بايد به سوی خداوند دعوت کند؟ پس چرا رسیدن به 

دارد و در مدينه پیامبر ارجمند را از گفتن حقايق باز نمیقدرت 

خواند؟ و يا خود را همانند دوران مکّه، عبد خداوند و بشر می

 خوانیم:می 144ی عمران آيهی آلمجدّداً در همین سوره

وَ مَا مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِِه الرُّسُُل أَفَإِن مَّاتَ أَوْ  

تِلَ انَقلَبْتُمْ َعلَى أَعْقَابِکُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقَِبیْهِ فََلن َيضُرَّ اهللَ قُ

 1.شَیْئًا وَسَیَجِْزی اهلُل الشَّاِکرِينَ 

جُز اين نیست که محمّد پیامبری است که پیش از او » 

به  اند آيا اگر او بمیرد يا کشته شود، شماپیامبرانی ديگر گذشته

اش بازگردد گرديد؟ هرکس که به گذشتهین خود بازمیآيین پیش

هیچ زيانی به خدا نخواهد رسانید و خدا سپاسگزاران را پاداش 

 «خواهد داد.

 

پس جناب سُها! کجاست آن پیامی از پیامبر اکرم )ص( که خود  

های ديگر ندانسته؟ مگر انسان بودن پیامبر را همانند انسان

يه اين آيه ذکر نشده است؟ مگر در اين آها در همانند ديگر انسان

های ديگر و به همانند انسان به مرگ يا کشته شدن پیامبر اکرم

 عنوان يك ويژگی انسانی پرداخته نشده است؟
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ی ثانیاً ـ جناب سها مرتکب تحريف در معنا و مفهوم و ترجمه 

 اند تا بتوانند آيه را بهی احزاب شدهسوره 40ی ی شريفهآيه

 خود حمل نمايند!! مقصود

پیامبر »ی شريفه فرموده است که جناب آقای سها! کجای آيه 

ی شريفه مطرح و در کجای آيه« های ديگر نیستهمانند انسان

ن ها مپنداريد به عبارتی مپیامبر را مثل انسان»گرديده است که 

 ؟«های پست به حساب آيمبرتر از آنم که جزو شما انسان

 

حَدٍ بَا أَمَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَی ز کدام قسمت آيهجناب آقای سها ا 

د که ايمفهوم و معنای اين مطلب را استخراج نموده مِن رِجَالِکُمْ

ی های ديگر در بشريّت متفاوت است؟ و همهپیامبر )ص( با انسان

 ترند؟ های ديگر از ايشـان پستانسان

ی موضوع ی شريفه که در ادامهحقیقت اين است که اين آيه 

ه بازدواج زيد و زينب آمده است، در مقام پاسخ به افرادی است که 

د ی ازدواج پیامبر )ص( با همسر زيد به ايشان اعتراض کردنواسطه

اش را به زنی گرفته است؟ که چرا پیامبر )ص( همسر پسرخوانده 

)که به اين موضوع به طور مفصّل در قسمت زنان پیامبر خواهیم 

 پرداخت.(

فرمايد: در جواب اين اشکال به پیامبر، خداوند در اين آيه می و 

يك از مردان موجود شما نیست تا ازدواجش با محمّد پدر هیچ

همسر يکی از شما، ازدواج با همسر پسرش يعنی عروس خود 
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يك از مردان موجود در محسوب شود. يعنی به نحو تکوينی هیچ 

اند، پس زيد هم د نشدهخدا متولّ زمان نزول آيه از صلب رسول

يك از آثار پدر و فرزندی میان  خدا نیست و هیچپسر صلبی رسول

حضرت با همسر زيد خدا برقرار نیست، لذا از دواج آناو و رسول

ی ی آيه نیز به مسألهپس از طالقِ وی هیچ مانعی ندارد و در ادامه

 کند.خاتمیّت پیامبر اشاره می

 فه به برتری پیامبر به لحاظ بشريّتی شريحال کجای اين آيه 

عد های ديگر پرداخته است؟ تنها تفاوت ايشان در بُنسبت به انسان

-های مکّی نیز عیناً بدينشان هست که در سورهوحی و رسالت 

 کند.صورت پیامبر را معّرفی می

پس سیمای پیامبر اسالم )ص( در قرآن کريم و چه در  

ضعف قدرت سیاسی بود و چه در که در دوران مکّه و هنگامی

هنگام دوران مدينه و در اوج قدرت سیاسی خود همواره به عنوان 

های ديگر معّرفی گرديده است و تنها يك بشر همانند انسان

-یهای ديگر در بُعد دريافت و ابالغ وحی متفاوت ايشان با انسان

ر دش باشد و الغیر، که متأسّفانه جناب سها برای اثبات ادّعای خوي

-است تا بدين  اين زمینه به تحريف معنای قرآن چنگ انداخته

وسیله آيات شريفه را به مقصود خود حمل نمايد و مرتکب خیانت 

است که درواقع  در امانتداری و گزارش آيات قرآن کريم شده

شان همانطور که مشاهده نموديم اصوالً همان آيات بر ضدّ ادّعای اي

 دادند.گواهی می
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 شبهه: واجب اإلطاعه بودن محمّد

 

بر طلبی پیامی ادّعاهای خود مبنی بر قدرتآقای سُها در ادامه 

 نويسد: ! می!اسالم

کند و خود را مثل خدا به طور مطلق واجب آيه نازل می» 

 ی قرآن لزوم اطاعت مطلق رسولها آيهکند. در دهاإلطاعه می

که اطاعت ازخدا مطرح مطرح شده است. تقريباً هرجايی درقرآن

شده بالفاصله نام رسول هم آورده شده است. يعنی اطاعت از خدا 

و رسول قرين همند. اصواًل اطاعت مطلق هر انسانی حّتی پیغمبر 

داشت( هم غیر معقول است چون يك پیغمبر واقعی )اگر وجود می

واقعی فقط در دريافت وحی از خدا آگاهترين و مصونترين فرد 

یغمبر، دانش يا تخصّصی در ديگر امور زندگی بشری است ولی پ

-مثل کشاورزی، سیاست، تجارت و امثالهم ندارد پس چرا بايد بی

چون و چرا تبعیّت شود اطاعت مطلق چیزی است که تمام 

اند و معادل سرکوب ديکتاتورهای تاريخ از مردم انتظار داشته

ر و نقد و آزادی، نابود کردن حقوق انسانی، تحقیر و سرکوب فک

طلبد خالّقیّت مردم است و اين چیزی است که محمّد از مردم می

 1«البتّه به نام خدا
                                                           

 417ی صفحه .1
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 پاسخ:
 در پاسخ به متن فوق بايد جواب داد که به تصريح قرآن کريم و

بر ی علمای اسالمی، پیامی مطهّر نبوی و نیز اعتراف همههم سیره

ه کز شئونات ايشان اند که يکی ااکرم دارای شئونات متفاوتی بوده

 است برای مسلمین و مؤمنین از اهمّیّت و اولويّت باالتری برخوردار

همانا شأن رسالت و نبوّت آنحضرت است. و اين شأن ايشان با 

جهت حضرت بسیار متفاوت است. و بدين شئونات ديگر زندگی آن

دهد تا است که خداوند در قرآن کريم به پیامبر اسالم دستور می

ور غیردينی و غیر وحیانی با ديگر مؤمنین مشورت و گفتگو در ام

که نمايد و رأی و نظر ديگران را نیز در اين امور دخالت دهد چنان

 فرمايد:می

فَاعْفُ عَْنهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَُهمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَإَِذا عَزَمْتَ  

 1اْلمُتَوَکِِّلینَفَتَوَکَّْل عَلَى اهللِ إِنَّ اهللَ يُحِبُّ 

نان آپس از آنان درگذر و بر ايشان آمرزش بخواه و در کارها با » 

مشـورت کن و چون قصد کاری کردی بر خـدای توکّل کـن که 

 «کنندگان را دوست دارد.خـدا توکّل

  

                                                           
 159آل عمران،  .1
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جهت است که قرآن شوری و فکر جمعی را يکی از و حتّی بدين 

ى وَ أَمْرُهُمْ شُـورَمايد فرداند و میهای مؤمنین میخصیصه

ن گردد و مسلمینازل می« شوری»ای تحت عنوان و سوره بَیْنَهُمْ

ا ی گروهی را بصدر اسالم مصداق عملی، اين اخالق نیکو و انديشه

ه تأسّی از پیامبر بزرگوار خود آموزش و تعلیم ديده بودند چنانک

وری بوده ی کرام و خلفای راشده همواره بر سبیل شروش صحابه

 است و تاريخ به وفور از اين موضوع گزارش داده است.

 

فرمايد که قرآن کريم میبا توجّه به نکات فوق، هنگامی 

م ول اکره رسکدر مواردی است  أَطِیعُواْ اهللَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ

نموده، مانند شرکت در جهاد، )ص( فرمانی به نام دين صادر می

که در اين موارد ها آن دات، محّرمات و نظايرتقسیم غنايم، عبا

ی فرمان خدا بوده فرمان رسول متّکی به وحی إلهی و به منزله

 است.

ی دين نظر شخصی امّا در مواردی که پیامبر خارج از مقوله 

-حضـرت نظـرش را واجب اإلطاعه نمیداده، چه بسـا خود آنمی

ی مورّخان در جريان جنگ اُحُد دانسته چنانکه بنا به گزارش همه

نظر شخصی را رها ساخته و تسلیم نظر اکثريّت شد و حتّی خداوند 

بنا به آيات صريح قرآن، بعضی امور شخصی پیامبر را مورد انتقاد 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1130 

 

 1يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَقرار داده است، همانند: 

-چیزی را که خدا بر تو حالل کرده برخود حرام میای پیامبر چرا »

 « کنی

عَفَا اهلُل عَنَك لَِم أَذِنَت لَهُمْ َحتَّى يَتََبیََّن لََك الَِّذيَن َصدَقُواْ و يا  

 2 وَ تَعْلَمَ الْکَاذِِبینَ

و تخدا ار تو درگذرد چرا به آنان پیش از آنکه راستگويان بر » 

ی معافیت از جنگ آشکار گردند و دروغگويان را بشناسی اجازه

 « دادی

 

ای از منابع روايی اهل سّنت از جمله صحیح مسلم و درپاره 

تأبیر »مسند احمد بن حنبل و سنن ابن ماجه روايتی مشهور به 

شود اين و آنچه از اين روايت فهم می نقل گرديده است« النّخل

حضرت رسول در مدينه کشاورزانی را ديد که در حال »است که: 

ی نخل نر را که در گرد افشانی درختان نخل بودند يعنی خوشه

-شود، گرفته بر درخت ماده مینامیده می« طلع»زبان عربی 

عمل  ی اينافشاندند تا بارور شود که پیامبر اکرم )ص( با مشاهده

گمان نکنم که کار شما » ما أظُنُّ ذلِكَ يُغِنی شَیئًافرمودند 

و کشاورزان با شنیدن اين جمله از پیامبر « سودی داشته باشد

                                                           
 .1تحريم، .1

 .43توبه،  .2
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)ص( از گردافشانی دست برداشتند ولی در آن سال، از درختان 

شده خرمايی حاصل نشد. چون خبر به حضرت رسید فرمود: عقیم

ود، من بشری چون شما هستم و آنچه گفتم گمان شخصی من ب

های من چون شما زنیبرم و گمانه همچون شما به اموری گمان می

رود و زمانی به صواب. آنچه مربوط به امور دنیوی گاهی به خطا می

شماست، شما بدان آگاهتريد، ولی امور دينی خود را از من فرا 

 صورت روايت شده است:که مقطع حديث مذکور بدين« گیريد

 و« يداناتردشما به امور دنیای خود « »أنتُم أعلَُم بِأموِر دُنیاکُم» 

 صورت بیان شده است که: در برخی روايات بدين

ن م بِشَیءٍ مِرتُکُأمَ إذا أمَرتُکُم بِشَیٍء مِن دِينِکُم فُخُذُوا بِهِ َو إذا»

 رَأيِی فَإنَّما أنَا بَشَرٌ

وانگهی، چنانچه ذکر آن به صورت اختصار رفت پیامبر)ص( در  

امور دنیوی همانند مسائل جنگ و سیاست، مسائل خانوادگی خود، 

ه بنمودند. در اينجا و امور اجتماعی و... بر سبیل مشورت عمل می

 ای به برخی از اين امور شورايی پیامبر اکرم )ص(اختصار اشاره

که در بین مسلمین صدر اسالم، نمايیم تا مشخّص گردد می

تفکیك اطاعت در کارهای دينی و دنیوی، امری کامالً بديهی و 

نام  توان از موارد زير در اين زمینهمشخّص بود. به عنوان مثال می

 برد:

ـ مشورت پیامبراکرم درجنگ بَدر: در اين جنگ که در سال 1 

رم )ص( با ی مورّخان، پیامبر اکدوم هجری رخ داد، به اجماع همه
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اصحاب خود مشورت کرده و پیشنهاد اصحاب را پذيرفت و بدان 

ی: اند پیامبر اکرم با جملهعمل نمود چنانکه مورّخین گزارش نموده

اصحاب و مؤمنین را برای مشورت و فکر « أشِیرُوا َعلَیَّ أيُّهَا النّاس»

-ی خود گزارش میجمعی دعوت نمود. چنانکه ابن هشام در سیره

 دهد، 

 

ی بدر و پشت چاه که حضرت در منطقهدر جنگ بدر، زمانی

آيا اين کار بر اساس »اردو زده بود، حَباب بن مُنِذر سؤال کرد: 

حضرت فرمودند: « وحی إلهی است يا نظر خود را اجرا کردی؟

نظر من اين است که چاه آب »حباب گفت: « رأی من چنین است»

نشینی چاه آب را رت عقبرا در پشت سر خود قرار دهیم تا در صو

پیامبر اسالم )ص( نیز اين پیشنهاد را پذيرفت و « ازدست ندهیم.

 1عمل استقرار نیروها را به مکان جديد تغییر داد.

  

ای ی بزرگوار با آن شدّت عالقهشود صحابهچنانکه مالحظه می

نچه که نسبت به پیامبر )ص( داشتند ولی بین رأی و نظر پیامبر با آ

 گذاشتند.بر وحی إلهی بود تفاوت میمبتنی 

خدا با اصحاب و ـ مشورت پیامبر در جنگ اُحُد: رسول2 

فرماندهان لشکر در مورد جنگ اُحُد به مشورت پرداخت که برای 

                                                           
 620، ص1ابن هشام، ج ،يّهالنّبو ةالسِیر .1
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مقابله با دشمن در شهر بمانند و سنگر بگیرند يا در خارج از شهر 

ا اين خدموضع بگیرند و منتظر دشمن بمانند؟ با اينکه نظر رسول

بود که در شهر بمانند ولی چون بیشتر اصحاب و لشکريان، جنگ 

دادند پیامبر )ص( تسلیم نظر اکثريّت در خارج شهر را ترجیح می

 1ی کوه اُحُد رفتند و با دشمن مبارزه کردند.شد و به دامنه

شود، ياران پیامبرأکرم مورد نیز مالحظه میچنانکه در اين 

 حضرت اتّخاذ نمودند.)ص(، موضعی خالف نظر آن

ـ مشورت پیامبر )ص( در نبرد احزاب: در جنگ احزاب نیز 3 

رسولِ خدا با اصحاب خود درمورد پرداخت يك سوّم خرمای مدينه 

به منظور ترك مخاصمه به مشورت و تبادل نظر پرداخت، برخی از 

جوانان غیور و شجاع با اين مصالحه مخالفت کردند و گفتند: اين 

کردند چنین تقاضاهايی از ما بکنند، از اسالم جرأت نمیمردم قبل 

 ايم برای ما ننگ است که بهحال که ما به شرف اسالم داخل شده

خدا نیز سخن آنان را پذيرفت و از تصمیم و باج دهیم، رسولها آن

 2رأی خود منصرف شد.

                                                           
 152، ص1ی مغازی، جترجمه .1

 358، ص2ی مغازی، جو ترجمه 152، ص1تفسیر ابن کثیر، ج .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1134 

 

ی نويسان پیامبر اکرم در کّلیّهـ بنا به گزارش سیره 4 

ی خندق، تبوك، جنگ طائف و کردند: غزوهرت میغزواتشان مشو

 1خیبر و...

ی مجادله مبنی بر صدقه سوره 12یی شريفهکه آيهـ زمانی5 

دادن مؤمنین در صورت نجوا با پیامبر نازل گرديد، پیامبر)ص( 

ی تعیین مقدار صدقه که در آيه مشخّص نشده است با ياران درباره

 2خود مشورت کردند.

ای تهمت به ُاّم المؤمنین عايشه، پیامبر اسالم با ـ در ماجر6 

 3بن زيد مشورت کردند.مة امام علی و اسا

ـ مشورت پیامبر با اُمّ سَلَمه در صلح حُديبیه: پس از امضای 7 

قرارداد حديبیه، پیامبر به مسلمانان دستور دادند که قربانی کنید 

عمل نکرد،  کس به دستور پیامبرو پس از آن، تقصیر نمايید. هیچ

پیامبر بر اُمّ سلمه وارد شد و جريان را بیان کرد، اُمّ سلمه گفت: 

شما خودتان قربانی کنید و حَلق کنید و با کسی سخن مگويید. 

پیامبر بیرون آمد و آن عمل را انجام داد و مسلمانان نیز از ايشان 

 4پیروی کردند.

 

                                                           
 345و 344، ص3، ابن هشام، جيّهالنّبو ةالسّیر .1

 68، ص11فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقالنی، ج .2

 345و  344، ص3ابن هشام، ج .3

 422، ص4التّاريخ، جلدالکامل فی  .4
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ر فراوان موارد شوری و فکر جمعی پیامبر اکرم در سیره بسیا 

نده ی کالم به موارد فوق بساست که در اينجا برای پرهیز از اطاله

ی آن موارد بیانگر اين است که مسلمین زمانی به کنیم. همهمی

کردند که سخن ايشان را وحی صورت مطلق از پیامبر اطاعت می

نگر نمودند و موارد فوق به زيبايی نشاإلهی و کالم إلهی تلقّی می

 خدای اتّهام به رسولاست. البتّه جناب سها که تشنهاين موضوع 

 وتا بتواند به نیّت  پوشی کردهی بديهی چشماست از اين مسئله

 هدف خود برسد!!

 

 شبهه: با پیامبر با صدای بلند صحبت نکنید.

دا خزنی به رسولی اتّهام ی کتاب نقد قرآن، در ادامهنويسنده 

 نويسد:می کند وبه مطلب ديگری اشاره می

ا يُّهَيَا أَکند که با او با صدای بلند صحبت نکنید: آيه نازل می 

جْهَرُوا لَهُ تَ یِّ وَ لَا لنَّبِتِ االَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاَتکُمْ فَوْقَ صَوْ

  ْشعُرُونَا تَ أَنتُمْ لَوَکُمْ مَالُبِالْقَوْلِ کَجَهِْر بَعْضِکُمْ لِبَْعضٍ َأن تَحْبََط أَعْ
گويند که مردم بايد در مقابل محمّد اين آيات به وضوح می 1

طلبی خضوع و افتادگی داشته باشند که اين امر نشانگر برتری

ی محمّد است. اصوالً چرا مردم نبايد همانگونه که با هم العادهفوق

                                                           
 .4الی1حجرات،  .1
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شان صحبت کنند؟ آيا کنند با رهبران دينی و سیاسیصحبت می

 1«ی ديکتاتورها نیست؟العادهطلبی فوقیاين همان برتر

  

 پاسخ:
دهد در شگفتا که جناب سها که از اخالق و ادب داد سخن می

ی اخالقی قرآن کريم و رعايت ادب در مقابل اينجا، دستور ساده

ی طلبپیامبر را که همانند معلّم و آموزگار مؤمنین بود به برتری

 دهد!!ی ديکتاتورها نسبت میالعادهفوق 

ز اند برخی اچنانکه مفسّرين قرآن کريم همه به آن اشاره کرده 

ق مردم به هنگام رويارويی با پیامبر )ص( بدون رعايت ادب و اخال

-ادبانه با آنگفتند و با صدای بلند و بیحضرت سخن میبا آن

يا »ی تفسیر المیزان: کردند که به قول نويسندهحضرت صحبت می

که توهینی  کند اين استای خود را بلند میکه صدمنظور شخصی

نها جناب کرده باشد که اين کفر است و يا منظوری ندارد و تبه آن 

 «ادب است و اين نیز خالف دستور است.شخصی بی

مرتبت باری يکی از موضوعات اساسی قرآن و رسالت ختمی  

 توصیه به اخالق و ادب نیکو است که در اين سوره ـ حجرات ـ نیز

به نکات اخالقی بسیار مهمّی اشاره شده است که برای داشتن يك 

ی اسالمی مبتنی بر قرآن و سیره، رعايت اين نکات اخالقی جامعه
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از ضروريّات است، از طرف ديگر قرآن کريم پیامبر اسالم و ساير 

داند که برای مردم انبیای إلهی را همانند معلّمین و آموزگارانی می

دادند معنويّت و توحید و... تعلیم و آموزش میاخالق و حکمت و 

 فرمايد:چنانکه می

 1وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ  

 یوارهاينك سؤال ما از ناقد قرآن اين است که آيا در فرهنگ 

اخالق شما، رعايت ادب و اخالق در مقابل معلّم و استاد ضروری 

ايت اخالق و ادب در مقابل است؟ آيا در فرهنگ اخالقی شما رع

های مختلف با شئونات مختلف بايد به صورت بالسّويّه و انسان

 يکسان صورت گیرد؟ آيا ما همانگونه که با دوست خود و يا همکار

-صورت میشويم، با استاد و معلّم خود نیز به آنخود مواجه می

ا ر توانیم رفتار نمايیم؟ البتّه گمان نکنم که جناب سُها که خود

ا او بداند، حاضر باشد که شاگردان ايشان ملقّب به دکتر و استاد می

 احترامی و با صدای بلند و زننده سخن گويند!! به بی

ی پس چه معلّمین و آموزگارانی باالتر از انبیای إلهی که برا 

زش را تعلیم و آموها آن کنند ورا ابالغ میهای إلهی مردم پیام

 دهند؟می

البتّه که به مقتضای اخالق بايد در مقابل اين بزرگواران جانب  

اخالق و ادب را بیش از سايرين رعايت و مراعات نمود. حال بايد 
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ی ی حجرات که به چنین نکتهسوره 1تا4ی شريفه پرسید آيا آيه

کند به معنای ديکتاتوری و خودبرتربینی پیامبر اخالقی اشاره می

 إلهی است؟

رآن کريم رعايت اخالق به هنگام سخن گفتن با وانگهی ق 

 ديگران و اينکه مؤمنین با يکديگر نیز با صدای بلند و خشن سخن

ی مکّی است چنین دستور و ی لقمان که سورهنگويند در سوره

 کند که:فرمان اخالقی را صادر می

 

 1مِیرِوَ اغْضُضْ مِن صَوْتَِك إِنَّ أَنکَرَ اْلأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَ 

ترين بانگها بانگ خران و صدايت را فرود آر زيرا ناخوش»

 «. است

 

حاصل سخن آنکه اين آيات در قبال کسانی نازل شـده است  

 کردند و به آنانترين آداب اجتماعی را مراعات نمیکه ابتدايی

خدا ـ که کند که بايد در هنگام سخن گفتن با رسولگوشزد می

برای آنان است ـ جانب اخالق و ادب را همانند معلّم دلسوزی 

 اتّخاذ نمايند.

 23ی کتاب ستیزان همانند نويسندهاز آنجا که برخی از اسالم 

اند و چنانکه بر همگان مشهود سال نیز همین اشکال را طرح کرده
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کند و همان اشکاالت است، آقای سها نیز از آبشخور وی تغذيه می

بینم که به نمايد، الزم میطرح میقبلی اعوان و همفکران خود را م

هايی از جواب استاد گرانقدر و مفسّر کبیر قرآن، آقای گوشه

سال  23ی کتاب مصطفی حسینی طباطبايی در نقد نويسنده

 اشاره نمايم. 

 

سال  23در کتاب خیانت در گزارش تاريخ )که در نقد کتاب 

-ین میبه بعد چن 312ی تألیف شده است( در جلد سوّم از صفحه

 خوانیم:

ی حُجُرات همانگونه که ابن هشام و )) بايد دانست که سوره 

شده  به مدينه نازل "بَنی تَمیم"اند به مناسبت ورود ديگران آورده

فکر بودند، در پشت ادب و کوتهکه غالباً مردمی بیها آن است.

 زدند:ی پیامبر گِرد آمده و فرياد میخانه

 

 1كَ مُحَمَّدُ... ِجئْناكَ نُفاخِرْ اُخْرِجْ إِلَیْنا يا 

ت ايم تا با تو مفاخرای محمّد بیرون بیا! ما به نزدت آمده» 

 «.کنیم
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در چنین شرايطی که گروهی نادان و خودستای، مدينه را با  

ترين ی حجرات از عالیسر و صدای خويش پُر کرده بودند سوره

 گويد که:مسائل اخالقی سخن می

وَ لَا تَلْمِزُوا  1الَّذِينَ آمَنُوا لَايَْسخَرْ قَومٌ مِن قَوْمٍيَا أَيُّهَا  

اِجَْتنِبُوا َکثِیرًا مَِن الظَّنِّ ِإنَّ بَعَْض  2أَنفُسَکُمْ وَ لَا تَنَابَزُوا بِالَْألْقَابِ

 3الظَّنِّ إِثْمٌ

الْمُؤْمِنُوَن إِخْوَةٌ إِنَّمَا  4وَ لَا تَجَسَّسُوا وَ لَا يَغْتَب بَْعضُکُم بَعْضًا 

 6إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنَد اهللِ أَتْقَاکُمْ 5فَأَْصلِحُوا بَیَْن أَخَوَيْکُمْ

اال ای مؤمنان! هیچ گروهی از شما گروه ديگر را ريشخند »

 « نکند

و بر يکديگر طعن مزنید و با القاب ناپسند همديگر را ياد »

برخی از گمانها، جرم  کنید کهازبسیاری گمانها دوری« »مکنید

 «وگناه است

در کار يکديگر جاسوسی نکنید و در غیاب همديگر بدگويی »

 «ننمايید
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 همانا مؤمنان برادر يکديگرند پس میان دو برادر خود، صلح و»

ترين شما نزد خدا کسی است که همانا گرامی«»آشتی دهید

 «پرهیزکارتر باشد

 ی کريمه، جَوّی اخالقیشود جَِوّ اين سورهچنانکه مالحظه می

است، در چنین فضای عطرآگینی، قرآن مجید عالوه بر پیام 

ز آموزد و در آغاعمومی به بشر، بَدَويان عرب را ادب و اخالق می

 فرمايد: سوره می

لَا  1يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدُِّموا بَیَْن يَدَِی اهللِ َو رَسُولِهِ

إِنَّ   2أَصْوَاَتکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَرْفَعُوا 

الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاَتهُمْ عِنَد رَسُولِ اهللِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اْمتَحَنَ اهللُ 

أَکْثَُرهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاِت  3قُلُوبَهُمْ ِللتَّقْوَى

وَ لَوْ أَنَّهُْم َصبَرُوا حَتَّى تَخْرَُج إِلَْیهِمْ لَکَاَن خَْیًرا َلهُمْ وَ  4لَايَعْقِلُونَ

 .5اهللُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ
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اش َاال ای مؤمنان! در انجام کارها از فرمان خدا و فرستاده» 

گفتن، صداهای خود را از آوای به هنگام سخن« »پیشی نگیريد

ای که صداهکسانی« »ر باالتر نبريد و بر سر او فرياد نکشید!پیامب

ه کنند، خدا دلهای ايشان را بخويش را نزد فرستادة خدا ماليم می

کنند ها تو را ندا میکه از پشت حجرهآنان«»تقوی آزموده است

کردند تا به و اگر صبر می« »گیرندبیشترشان خرد را به کار نمی

رای ايشان بهتر بود و خداوند آمرزنده و سوی آنان بیرون روی ب

 «.مهربان است

  

نگار از تشريفات ی آياتی که به نظر سیرهاين است مجموعه

ای گويد و پیروان اسالم را به اجرای مراسم ويژهشاهانه سخن می

 خواند.در برابر پیامبر اسالم فرا می

 ها در برابر فالن پادشاه ستمگر کمر خمشگفتا کسی که سال

نموده از اينکه قرآن مجید به مسلمانان سفارش کرده است تا می

 يرادبر سر پیامبر خود فرياد نزنند و با وی به آرامی سخن گويند، ا

 شمرد!گیرد و اينکار را از اصول تشريفات در دوران قدرت میمی

 

کردند امّا خدا )ص( مردم را به تواضع دعوت میآری پیامبران

بازان! تفاوت جوهری دارد. سیاست اين دعوت با آئین 

-طلبانهخوانند تا تمايالت جاهسیاستمداران، مردم را به فروتنی می

خواستند تا مردم با ی خويش را اِرضاِء خود کنند. ولی انبیاء)ع( می
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رعايت تواضع، خود به زيور اخالق پسنديده آراسته شوند و از 

سیاست! در تکبّر و خودپسندی مصون مانند. پس، شیفتگان 

اند و پیامبران راستین، برای اصالح ی منافع نفسانی خويشانديشه

 کوشیدند.و تهذيب ديگران می

 

ی حجرات آمده ـ چنانکه گفتیم ـ در که درسورهدستوراتی

با  سیاق آداب تربیتی و اخالقی جای دارد و قرآن کريم به طور کلّی

لیل بر اين موضوع ترين دکند. روشنرا بیان میها آن چنین نظری

 گفتن، در دورانآن است که سفارش به ادب در کالم، و ماليم سخن

ر شود چنانکه دمکّه نیز آمده و در خالل اندرزهای قرآنی ديده می

 خوانیم: ی لقمان میسوره

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی اْلأَرْضِ مَرَحًا ِإنَّ اهللَ  

 کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. َو اْقصِدْ فِی مَشِْیكَ وَ اْغضُضْ مِن صَوْتَِك لَايُحِبُّ

 1إِنَّ أَنکَرَ الَْأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ

گفتن هم در بنابراين، از تفاخر دور شدن و به ماليمت سخن

مکّه و هم در مدينه مورد عنايت قرآن مجید قرار داشته و از اصول 

ی آداب اخالقی و ده است بلکه در زمرهتشريفات! شمرده نش

فضائل انسانی به شمار آمده است ولی سناتور ناآگاه و مغرور! که نه 

ای دارد و نه آياتِ همگونِ قرآن کريم را از درك نکات قرآنی بهره
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قُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، يکی را با ديگری شناسد تا به مصداق: اَلْمی

گیرد. گويی را در پیش میراه تمسخر و هزل تفسیر کند، ناگزير

گشود و نظری ولی اگر جناب نويسنده، ديدگاهش را بیشتر می

افکند، تواضع شگفت پیامبر را در روشن به تاريخ اسالم می

 ديد.واپسین روزهای عمر وی نیز به خوبی می

 ةِفَفی َمعرِ بَةِأُسُدُ الغا"مورّخ معروف، ابن اثیر در کتاب: 

مر عُحادثه ای را که در رمضان سال نهم هجرت )اواخرِ  "بَةِحاالصَّ

 کند:صورت گزارش میرسول اکرم )ص(( رويداده بدين

به  ی تَبوك به مدينه بازگشت، سَعد األَنصاریپیامبر)ص( ازغزوه

پیشواز او رفت و پیامبر دست دردست وی نهاد. آنگاه از سعد 

خشن ساخته است؟ سعد چنین پرسید: چه چیزی دستهای ترا اين

کنم و خدا من با ريسمان و بیلچه کار میپاسخ داد: ای رسول

 نويسد: پردازم، ابن اثیر میام را میمخارج خانواده

 لنّارُاّسهَا تَمَفَقَبَّلَ رَسُولُ اهلِل )ص(يَدَهُ وَ قالَ هذِِه يَدٌ ال

خدا دست سعد را بوسید و گفت: اين دستی است که رسول»

رسد.(( )پايان سخن استاد طباطبايی ـ دوزخ بدان نمی آتشِ

 (.316تا  312، صفحات 3خیانت در گزارش تاريخ، جلد

  

ی مذکور امّا جالب است که در ادامه، اشکاالت ديگری را بر آيه

عالوه بر آن سه »نويسد: می 419ی کند و در صفحهاضافه می

اشکال ديگر نیز در اين آيات وجود دارد. اّول اينکه: بلند صحبت 
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شود يعنی خطائی به اين کوچکی کردن با محمّد موجب حبط می

شود که کامالً غیرعادالنه موجب نابود کردن اعمال نیك افراد می

به  3یاست. چون بین خطا و مجازات تناسبی نیست ثانیاً: در آيه

دارند مغفرت و کسانیکه صدايشان را در مقابل محمّد پايین نگه می

اجر عظیم وعده داده شده است که اين هم غیرعادالنه و 

-عقلی به بلند صحبتغیرمعقول است... اشکال سوّم انتساب بی

عقلی کنندگان است. آيا واقعاً کاری به اين کوچکی نشانگر بی

 «است؟

 

 بايد گفت:در جواب اشکال اوّل ايشان  

اواّلًـ در قرآن کريم يك قاعده و سنّت إلهی معرّفی گرديده  

ها، نیکی» 1إِنَّ الَْحسَنَاتِ يُذْهِبَْن السَّیِّئَاتِاست تحت عنوان: 

 «. برَدها را از بین میبدی

ی منطقی خالف اين قاعده نیز حتماً صحیح و بنا بر يك گزاره

ها نیز منجر به حبط و انسانی بالاشکال است يعنی اعمال سیّئه

شود از آنجا که رعايت گردد. بنابراين نتیجه میها میمحو نیکی

نکردن ادب وآداب در سخن گفتن، از امور غیر اخالقی محسوب 

رود، شود، و هرعمل غیر اخالقی يك سّیئه و گناهی به شمار میمی

ها بنابراين رعايت نکردن اين امر منجر به محو و پاك شدن نیکی

                                                           
 .114هود، .1
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که به هنگام سخن گفتن با گردد. حاصل سخن اينکه کسانیمی

کنند مرتکب پیامبر اکرم )ص( رعايت ادب و اخالق در کالم را نمی

گردند که منجر به نابودی اعمال ای میيك امر غیر اخالقی و سیّئه

وَ أَنتُمْ لَا »ی شريفه با ذکر نمودن قید شود. البتّه آيهصالح آنان می

نمايد که متأّسفانه ناقد ی بسیار ظريفی اشاره میبه نکته« رُونَتَشْعُ

که يك شیء به اند يعنی همانطوریمحترم از آن غفلت ورزيده

نهد و اين کاستی به صورت نامحسوس رو به کاستی و زوال می

 کند.ای ظريف است که انسان زوال آن را احساس نمیاندازه

ت مال سیّئه نیز به همان صوربنابراين حبط اعمال حسنات با اع 

ز ای را که آقای سها اتدريجی و نامحسوس است و بنابراين، نتیجه

ی يهرود. زيرا آگیرند کامالً مردود شده و زير سؤال میاين آيه می

م داردکه با يکبار چنین سخن گفتن با پیامبراکرشريفه اعالم نمی

ن شود بلکه ايمیها حبط و نابود ی انسان)ص(، جمیع اعمال صالحه

امر، باعث نابودی و زوال اعمال صالحه به صورت تدريجی و 

شود و تکرار اين عمل منجر به نابودی بیشتر اعمال نامحسوس می

 ت.گیری ناقد محترم بسیار متفاوت اسشود و اين با نتیجهصالح می

توان مطرح ی شريفه میثانیاً ـ وجه ديگری را نیز برای اين آيه 

ينکه هدف و نیّت مؤمنین از قصد آمدن و سخن گفتن با نمود، ا

اين ها آن رسول اکرم )ص( يك نوع امر خیر و نیکی بوده است و

-عمل خود را نزد پیامبر اکرم )ص( نوعی عمل صالح قلمداد می

نمايد ی شريفه با اشاره به اين نکته، به مؤمنین القا مینمودند و آيه
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اخالقی نزد پیامبر اسالم ادبی و بیبیکه اين اعمال صالح خود را با 

 حبط و نابود نکنید.

آن  ثالثاً ـ اينگونه آيات در قرآن کريم مشابه دارد و بايد به 

 آيات مراجعه نمود و منظور از حبط و نابودی اعمال را به درستی

چنین  264یی شريفهی بقره درآيهفهمید به عنوان مثال درسوره

  وَ األذَىم بِالْمَنِّاتِکُصَدَقَ الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تُبْطِلُواْ يَا أَيُّهَاخوانیم می

 ايد صدقات خود را با منّت گذاشتن وکه ايمان آوردهای کسانی»

 «.آزار دادن باطل نکنید

حال سؤال اين است که آيا اگر شخصی در حین انفاق و صدقه  

، يا پس از آن نسبت به کار خیری که در حقّ فردی انجام داده است

وجب شخص بزند، اين رفتار مبر او منّت نهاده و يا زخم زبان بر آن

يد گردد؟ يا اينکه بای شخص مزبور باطل شود که انفاق و صدقهمی

به حال صدقه و انفاق کرده است )و چه بسا فرض کرد هرچه که تا 

-اين صدقات درمورد افراد ديگری نیز بوده است( حبط و نابود می

 گردد؟

ی شريفه صورت اّول قضیّه است بديهی است که منظور آيه 

گر با ای است که آن را انفاقيعنی درمورد همان انفاق و صدقه

 کند. مبطالتی مانند منّت و زخم زبان و... همراه می

ی مورد بحث نیز منظور از حبط اعمال، صرفاً بنابراين در آيه 

آمدند و همان عمل خیری بوده است که نزد پیامبر اسالم )ص( می
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-ادبی حبط میاخالقی و بیگرفتند ولی آن را با بیاز او آموزش می

 کردند.

اجر »ی اين موضوع با امّا اشکال دوّم ايشان نیز درمورد رابطه 

ی شريفه عنوان گرديده است کامالً با توضیح که در آيه« عظیم

ن ی زير را بیاتوان گزارهگردد و میدرمورد اشکال اوّل روشن می

 نمود که:

های تقوی در عمل اخالقی و امر حسنه و نیك نوعی از نشانه 

 ها و مؤمنین است و هر عمل تقوايی به آمرزش ومغفرت إلهیانسان

ر ن رعايت آداب و اخالق سخن گفتن نزد پیامبشود، بنابرايختم می

ی حُرمت پیامبر و آمادگی برای اطاعت از اوست که )ص( نشانه

 حتماً مغفرت خداوند را در پی خواهد داشت. 

أُوْلَئِكَ فرمايد: می 3ی ی شريفهبنابراين اگر در مقطع آيه

چنین »  1غْفِرٌَة وَ أَجْرٌ عَظِیمٌالَّذِينَ امْتَحَنَ اهللُ ُقلُوبَهُمْ ِللتَّْقوَى لَهُم مَ

تواند باشد که صرفاً رعايت اين امر به مفهومی مراد قرآن کريم نمی

 «انجامدطور ظاهری حتماً به مغفرت و أجر عظیم می

دهد که نسبت می بلکه مغفرت و پاداش عظیم را به متّقیانی 

دلهای آنان در امتحان تقوی پیروز شده است و خداوند برای 

متّقین و پرهیزکاران پاداش عظیم و آمرزش بزرگی درنظر گرفته 

است. پس رعايت ادب و آداب سخن گفتن نزد رسول اکرم )ص( 

                                                           
 .3حجرات،  .1
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های پرهیزکاران است و با متّصف شدن شخص يکی از دهها ويژگی

منحصراً به يکی از اوصاف پارسايان آنهم به صورت ظاهری و غفلت 

ا انسان پارسايی محسوب ی صفات ديگر، البتّه شخص راز همه

ها، انسان را به ی اين خصوصیّات و ويژگیکند، بلکه مجموعهنمی

که تقوا در قلب و روحش کند. زيرا کسیپرهیزکاری و زهد نائل می

ی موارد رعايت امور اخالقی را راه يافته و غلبه کرده است در همه

 گیرد.در نظر می

ای هیچ توضیحی ندارد امّا اشکال سوّم ايشان، به گمان ما ج 

 ادبانهکنم که در هیچ مکتبی سخن گفتن از نوع بیزيرا گمان نمی

 های عاقل و خردمندهای انسانو غیراخالقی را از صفات و ويژگی

، اندکه در وادی اخالق قدم نهادهی کسانیبدانند و به يقین همه

دانند ولی در قاموس يقیناً اين امر را خالف عقل و منطق می

 اخالقی آقای سها، گويا اخالق و معیارهای عقلی و اخالقی رنگ و

 معنای ديگری دارد!!

 

 

 شبهه: پرداخت صدقه به هنگام نجوی با پیامبر اکرم.
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کرم طلبی پیامبر ای نوشتار خود برای قدرتآقای ُسها در ادامه 

و  نمايد که حقّاً سرمايه)ص( دلیلی ديگر از قرآن کريم اقامه می

از گذشته نمايان علمی ايشان را در نزد خوانندگان، بیشانصاف 

 نويسد:کند! میمی

کند که مردم برای گفتگوی خصوصی با محمّد، آيه نازل می»  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَِذا نَاجَیْتُُم الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بايد پول بپردازند: 

 1ذَلِكَ خَیْرٌ لَّکُمْ َو أَطْهَرُبَیْنَ يَدَْی نَجْوَاکُمْ صََدقَةً 

خواسته موقعیّت کامالً هم نشانگر آن است که محمّد میاين»

ی خود را به کرسی نشاند. البتّه اين آيه را بدون متفاوت و برجسته

اجراء نسخ کرد چون متوّجه شد که غیرقابل اجراست و سر و 

 2«آوردصدای مردم را درمی

 پاسخ:
مجادله در موضوع نجوا )درگوشی صحبت ی سوره12ی آيه 

کردن( با پیامبراسالم است. در اين آيه خداوند حکم کرد تا 

از آن خواهند با پیامبر اسالم نجوا داشته باشند، قبلکه میکسانی

در بیان نسخ حکمی است که در  13یصدقه پرداخت نمايند امّا آيه

 106یآيه ی بقرهی قبل تشريع شده بود، چنانکه درسورهآيه

مَا نَنسَخْ فرمايد درمورد حکمت ناسخ و منسوخ در قرآن کريم می

                                                           
 12مجادله،  .1

 420و 419یصفحه .2
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مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنِسهَا نَأْتِ بِخَْیرٍ ِمنْهَا أَوْ مِثِْلهَا أَلَمْ تَْعلَمْ أَنَّ اهلَل عَلَىَ ُکلِّ 

  1شَیْءٍ قَدِيرٌ

ی شريفه هر آيه يا حکمی که در قرآن کريم نسخ طبق اين آيه

 12یشود. بنابراين در آيه، حکمی بهتر جايگزين آن میگرددمی

ی مجادله نیز، يقیناً حکمتی در وضع اين قانون وجود سوره 13و

گردد و ی شريفه نسخ میداشته که با مرتفع شدن حکمت آن، آيه

شود. مفسّران قرآن کريم در شأن نزول اين اين حکم برداشته می

اند که: توانگران و نمودهآيات شريفه باالتّفاق چنین گزارش 

ردم جويی بر مآمدند و برای برتری ثروتمندان نزد پیامبر اسالم می

ها گرفتند و نزديکترين مکانهای باال دست را در مجالس میمکان

-یمکردند و با اين کار چنین وانمود نسبت به پیامبر را اشغال می

 ا کردن با اوکردند که از ديگران به حضرتش نزديکترند و به نجو

پرداختند و اينان عادتاً چیزی که سودمند باشد يا اقتضای می

گفتند و چه بسا اوقات پنهان گفتن را داشته باشد به حضرت نمی

ی امور پريشان و های خود دربارهگرانبهای پیامبر را با گفته

ه ب 12یدادند از اينرو خداوند در آيهنامربوط، به خود اختصاص می

 از نجوا کردن صدقه دهند. فرمايد که پیش می مسلمانان

ی اين آيه اشاره به اين دارد که منظور در دادن صدقه طبقه

ثروتمند و توانگری هستند که قادر به پرداخت صدقه هستند و 

                                                           
 .106بقره،  .1
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از وضع قانون پرداخت صدقه در آيه اين افراد مشخّص شد که پس 

ايستادند لذا ماهیّت چگونه از نجوا و درگوشی صحبت کردن باز 

آنان و سخنانشان که موجبات آزار و زحمت پیامبر و مسلمانان را 

 آورد، برای مسلمانان روشن شد. فراهم می

یم از رفع اين مشکل و تعلپس  13یبنابراين قرآن کريم در آيه 

گروه چنین و تربیت مسلمین و روشن شدن ماهیّت و اهداف آن

 فرمايد: می

ن کار را نکرديد و خود به تقصیر خويشتن پی اکنون که اي» 

ا به پ ی شما را پذيرفت، نماز رابرديد، خداوند شما را بخشید و توبه

 داريد و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمايید و

 «.دهید با خبر استبدانید خداوند از آنچه انجام می

ی هان دارای حکمتامّا اين آيات و وضع صدقه و متعاقباً نسخ آ 

اد ای برای مسلمین بود که افربسیار مهم و تعالیم بسیار آموزنده

 ها محرومانگاری همانند آقای سها، از درك و فهم اين حکمتساده

 کنیم:هستند که در اينجا به چند مورد آن اشاره می

ا ـ از آنجا که وقت و زمان پیامبر از آنِ تمام مردم است لذ1 

فع اهد به تنهايی ازآن بهره ببرد بايد مالیاتی به نخوکسی که می

جامعه بپردازد زيرا ترديدی نیست که پیامبر برای خود صدقه 

کرد و مصرف و گرفت و برای مصرف شخصی از آن استفاده نمینمی

ح أخذ صدقه بر ايشان حرام بود و آن را برای رفع محرومان و اصال

 برد.امور مسلمانان به کار می
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ی آنجا که نجوا کنندگان با پیامبر بیشتر از طبقه ـ از2 

د توانگران بودند، برای آنکه نیازمندان احساس غبن نکنند، خداون

 پرداخت صدقه را بر توانگران به مصلحت نیازمندان مقّرر و واجب

 ساخت.

که با نجوا ای بود به کسانیـ ضرورت پرداخت صدقه اشاره3 

يا برای فخرفروشی مزاحم پیامبر که سودی نداشت کردن در اموری

فهماند که اين کار نزدخداوند و شدند و به ايشان می)ص( می

پیامبرش پسنديده نیست و در عمل نیز اين حقیقت را به بسیاری 

ن فهماند و قرآن توانست اين پديده را در موارد منفی آاشخاص می

 چاره کند.

را در برابر  ـ ازآنجاکه بعضی اشخاص نجوا کردن با پیامبر4 

ها آن دادند و بهفخر فروشی بر آنان قرار می مسلمانان وسیله

کردند که دارای شخصیّتی مهم و مقرّب هستند و اين وانمود می

امری بود منفی، حکم صدقه به عنوان عالج و برای پالودن و پاك 

 ْم وَذَلَِك خَْیرٌ لَّکُکردن نفوس از اين اخالق زشت نازل شد که: 

 « تر استاين برای شما بهتر وپاکیزه» هَرُأَطْ

-خداوند حکیم که تمام کارهايش براساس حکمت است ازطبقه

نرو ی نیازمند که توانايی پرداخت صدقه نداشتند غافل نماند، از اي

 ونند کآنان را معذور داشت و به آنان اجازه داد با پیامبر )ص( نجوا 

فُورٌ  غَنَّ اهللَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِفَفرمايد ايشان را مخاطب ساخته و می

 . رَّحِیمٌ



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1154 

 

 

ی مهم هست که منظور در دادن در اين آيه اشاره به اين نکته

ه ی ثروتمند است زيرا اين افراد قادر به پرداخت صدقطبقه صدقه

هستند. ديديم که چگونه اينان از نجوا و درِ گوشی صحبت کردن 

ر سخنانشان که موجب زحمت و آزا بازايستادند. لذا ماهیّت آنان و

 .آوردند برای مسلمانان روشن شدپیامبر و مسلمانان را فراهم می

بنابراين کامالً روشن و مبرهن است، شخصی همانند آقای سها  

ی شريفه محروم است و يا به جهت های اين آيهکه از حکمت

کند، های روشن را کتمان میدشمنی با پیامبر اسالم اين حکمت

 .کندچگونه از اين آيات به نفع اهداف و نیّات خود سوِء استفاده می

 
 

 شبهه: والیت پیامبر بر مردم.

ی ديگری از قرآن کريم، مبنی بر جناب سها در ادامه، آيه 

-کند که الحق قرآنطلبی پیامبر رحمت )ص( را ذکر میقدرت

آيه »  نويسد:سازد!! میشناسی اين استاد را نزد همگان نمايان می

کند و واليت خود را نسبت به مردم از واليت هر انسان بر نازل می

 1النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِْن أَنفُسِهِمْداند.هم برتر می خودش

 «.تر استپیامبر به مؤمنان از خودشان اولی»

                                                           
 .6احزاب،  .1
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همچنین... يعنی واليت محمد بر جان و مال و ناموس مردم از  

دم بر خودشان اولويّت دارد يعنی تصمیم و خواست واليت خود مر

و مالکیّت و حّق اختیار و انتخاب هر فرد حتّی در ريزترين و 

ی واليت محّمد است... ترين امور زندگیش، تحت سیطرهخصوصی

 (420)ص« 

 

 وها ی برخی از ديکتاتوریو در ادامه به صورت گستاخانه ريشه 

 داند!!می استبدادها را در آيات قرآن کريم

 

 پاسخ:
ی احزاب سبب اولويّت ی سورهی شريفهجواب اين است که آيه

دهد )و طبعًا از عدم پیامبر بر مؤمنان را به نبوّت ايشان نسبت می

ی شريفه در صدر آيد( و اگر به آيهنبوّت، عدم اولوّيت الزم می

ی شريفه نفرموده: يابیم که آيهکالم خدا توجّه نمايیم درمی

بلکه به جای نام مبارك  أوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِْن أنفُسِهِمْمحمّدٌ 

لنَّبِیُّ پیامبر، صفت و سِمَت نبوّت ذکر گرديده است و فرموده 

ترتیب اولويّت آن بزرگوار و بدين أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ ِمنْ أَنفُسِهِمْ 

فهوم م»ی نبوّتش محسوب گرديده است و به عبارت ديگر نتیجه

ی شريفه، اولوّيتِ پیامبر بنابراين آيه«. وصف، مُشِعر بر علّّیت است

را به جهت شأن نبوّت ايشان، بیان کرده است. پس در هر امری که 
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با شأن و مقام نبی بودن پیامبر اسالم در ارتباط باشد مقام ايشان 

در آن امر بر مقام و نظر مؤمنین اولويّت و ترجیح دارد و به عبارت 

ی ديانت و قلمرو يگر شأن نبی بودن مقامی است که تنها در حوزهد

آن حکمفرما است و خارج از اين حوزه نیاز به تبادل آرا و شوری 

های مختلفی را از بین مسلمین دارد چنانکه در صفحات قبلی مثال

زندگی و غزوات پیامبر ذکر نموديم و در اينجا از تکرار مکرّرات 

 نمايیم.پرهیز می

رد لبتّه اين امر در شئونات مختلف زندگی هر انسانی، وجود داا 

به عنوان مثال هرشخصی نظر يك پزشك و مهندس و... را در 

 داندی آنان بر نظر شخصی خود سزاوارتر و اولی میقلمرو و حیطه

را در قلمرو ها آن و هیچ شخص عاقلی از اين اولويّت، اولی بودن

ی کند و چنانکه گفتیم در اين آيهديگر زندگی خود، برداشت نمی

 شريفه نیز با ذکر صفت پیامبر به عنوان نبی، اولويّت ايشان را

کند و به دلیل شواهد فراوان نسبت به اين صفت مذکور تعلیل می

تاريخی نیز مؤمنین زمان پیامبر اين شأن ايشان را از شئونات 

 کردند.ديگر او به نحو اَحسَن تفکیك می
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سفارش پیامبر به محبّت کردن بر نسل و فرزندان شبهه: 

 خود.

رم طلبی پیامبر اک امّا شاهکار ديگر آقای سها، مبنی بر قدرت 

 مطالب ذيل است: 

خواهد کند محبّت به نسل خودش را از مردم میآيه نازل می»  

و به اين ترتیب نسل خود را برای همیشه برتر و سربار تمام بشر 

بگو به » 1ا أَسَْألُکُمْ عََلیِْه أَجْرًا إِلَّا اْلمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَىقُْل لَکند. می

ازای آن رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی 

 (.422)ص« خويشاوندانم

  

 پاسخ:
در جواب بايد گفت که جناب ناقد منصف! در اينجا دچار 

مفّسران قرآن  یاند زيرا اواّلً همهی تفسیر به رأی! شدهمغالطه

اند بلکه ی شريفه نکردهکريم چنین برداشت و معنايی را از اين آيه

گروهی خاص از مفسّران قرآن که متعلّق به مذهب امامیّه هستند، 

بدون توجّه به قواعد عرب و تاريخ نزول آيات و سیاق آيات، چنین 

 اند که مفسّران ديگر داليل استوار و محکمتفسیری را انجام داده

که دانم اند. و در اينجا الزم میبر ردّ اين معنی ارائه نموده

                                                           
 23شوری،  .1
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فريبکاری و دروغ آقای سها را مجّدداً فاش نمايم تا انصاف 

ی خوانندگان مشخّص گردد زيرا ايشان جوانمردی ايشان بر همه

به معتبرترين تفسیرهای »در مورد روش نقد خود نوشته بود: 

ای با توجّه به ينکه مفهوم آيهشود برای اموجود هم مراجعه می

قرآن و سّنت روشن تر شود نه اينکه نظر مفسّر، اصل قرار داده 

 (30و 29)ص« شود.

رغم ادّعای خود، پس سؤال ما نیز همین است، چرا شما علی  

ی مفسّران نظر برخی مفسّرين يك مذهب خاص را برداشت همه

  ايد؟يه معرّفی کردهايد و آن را يك پیام اصلی و نصّ آتلقّی نموده

به عنوان مثال آقای سها که در سراسر کتاب خود به تفسیر  

کند، دهد و آن را يکی از تفاسیر مهم قلمداد میطبری ارجاع می

خود محمّد بن جرير طبری، پس از ذکر آراءِ مختلف، نظر خود را 

 کند:چنین بیان می

شبَُهها بِظاهِرِ التَّنِزيِل قَولُ )و اَولَی االَقوال فِی ذلِكَ بِالصَّواب، وَ اَ 

مَن قالَ: مَعناهُ: قُل الاَسألُُکم عَلَیِه اَجرًا يا مَعَشر قُرَيش، إالّ َان 

 1تَوَدّونی فِی قرابَتی مِنکُم َو تَِصلُوا الرَّحَِم الَّتی بَینِی وَ َبینَکُم(

  

ی تفسیر طبری چنین کنیم نظر نويسندهچنانکه مالحظه می 

 است:

                                                           
 ی شوریسوره 23ی تفسیر طبری، ذيل آيه .1
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 ترين گفتار درمورد اين آيه و نزديکترينبهترين و صحیحو » 

ی به ظاهر آيه همین گفتار است که چنین معنی نمايیم: بگو اها آن

-گروه قريش از شما هیچ مزد و پاداشی برای رسالت خود نمی

خواهم مگر آنکه به خاطر خويشاوندی با من، دوستی مرا رعايت 

و شماست آنرا حفظ  ی خويشاوندی که بین منکنید و رابطه

 «.نمايید.

ی تفسیر طبری معنايی شود نويسندهچنانکه مالحظه می 

ض متفاوت با معنايی که آقای سها آن را به عنوان معنای يقینی فر

ل است و مفسّرين مشهور ديگر نیز بدين قو اند، ذکر نمودهنموده

 اند.رفته
 مفسّرين، دانیم که فارغ از نظر و ديدگاهثانیاً ـ مناسب می 

ز اشکاالت و داليل مستدلّ خود را نسبت به معنايی که آقای سها ا
کرم ورزی خود را نسبت به رسول ااند و متعاقبًا غرضاين آيه کرده
اند بیان نمايیم و قضاوت را بر خوانندگان گرامی آشکار نموده
 واگذار نمايیم.

 

 امّا اشکاالت وارده نسبت به معنای آقای سها چنین است: 

عام بوده و به معنای مطلق « الُقربَی»ـ بايد دانست که لفظ 1 

شود لفظ مطلق را معنای مقیّد داد است و هرگز نمی« خويشاوند»

نیست زيرا در پايان آن، « خويشاوند من»به معنای « القُربی»يعنی 

بود ارد و اگر راجع به شخص پیغمبر میوجود ند« ياءِ متکلّم وحده»
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و يا الاقل برای « فِی قُربایَ ةَإالّ المََودَّ»آمد که مثالً بگويد الزم می

ای که چنین قرينهای در کالم باشد درصورتیخاص بودن آن، قرينه

 در خود آيه و يا آيات قبلی و بعدی وجود ندارد.

ی فِ ةَالّ المَوَدَّ إ» ـ اگرفرض کنیم که منظور حضرت از بیان 2 

-يندر ا« خويشاوندان مرا دوست داريد»اين بوده است که « القُربَی

 صورت اين درخواست، خودش يك نوع توقّع اجر و پاداش است.

شايد تصوّر شود که اين درخواست پیغمبر، اجری درمقابل  

ی عادی است که مردم نسبت رسالت خود نیست و يك نوع توصیه

گويیم: اگر موضوع به د. برای رفع اين توهّم میکننبه يکديگر می

اين سادگی بود بیان آن در کتاب آسمانی موردی نداشت و اگر بر 

-فرض، اين درخواست پیغمبر را امر لزومی و وجوبی بدانیم، بدين

معنی که برای ما الزم است که در مقابل تبلیغ پیغمبر، 

مسلّم و معلومی خويشاوندان او را دوست بداريم اين يك نوع اجر 

خواهد بود که در مقابل تبلیغ رسالت خواسته شده است و با 

قُْل مَا َسأَلْتُکُْم مِْن أَجْرٍ َفهَُو لَکُمْ إِْن أَجْرَِی إِلَّا َعلَى اهللِ وَ هَُو عبارت 

متناقض است. زيرا اجر از مردم را به کلّی  1 عَلَى کُلِّ شَیْءٍ َشهِیدٌ

 نهد.ی خداوند میامبر )ص( را تنها بر عهدهنمايد و اجر پینفی می

ی شوری ذکر ی مذکور در سورهـ بايد توجّه نمود که آيه3 

ی مزبور، مکّی است يعنی قبل از هجرت نازل گرديده است و سوره

                                                           
 .47سبا،  .1
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موقع طرفداران بسیاری شده که حضرت پیغمبر )ص( در آن

کان ی کمی ايمان نیاورده بودند، حتّی مشرنداشت و جُز عدّه

که خود کردند، لذا بعید است درحالیپیغمبر را توهین و اذيّت می

کردند و ايشان را قبول نداشتند بگويد: آن حضرت را انکار می

و اين قضیّه « اقربای مرا دوست بداريد و به آنان احترام بگذاريد»

که برای شخص محترمی ارزش قائل ماند که در جايیبدان می

گیرند، مثاًل فرزند خود را به مردم اديده مینیستند و مقامش را ن

 رسد؟بسپارد تا احترامش نمايند و آيا اين امر منطقی به نظر می
 
 

 ی پیامبر! شبهه: جاویدان کردن نام و یا قبیله

 نويسد:تر است، میامّا شاهکار ديگر جناب دکتر! شنیدنی 

ی قريش، نام و ياد اعتبار همچنین با نازل کردن سوره» 

 کند:اش را جاودان میفامیلی

  1(2( إِيلَافِهِمْ رِْحلَةَ الشِّتَاء وَ الصَّْیفِ)1لِإِيلَافِ قُرَْيشٍ) 

برای اُلفت دادن قريش، الفتشان هنگام کوچ زمستان و »

 «تابستان

 

                                                           
 2و  1قريش،  .1
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هم ذکر امری ی بدوی عربستان آن دقّت کنید ذکر يك قبیله 

ها ريّت در تمام زمانبش اهمّیّت )کوچ( چه سودی برای همهبی

ن دهد؟ اين نام برددارد. اين دو آيه چه چیزی به ياد شما يادمی

کنید  ی قريش ندارد و اگر توجّهای جز پايدار کردن نام قبیلهنتیجه

قتی که بیشترين دشمنی را همین قبیله با محمّد کردند امّا محّمد و

ها از زدیبر آنان تسلّط يافت آنان را بخشید و حتّی بخشی از د

ام شويد که ذکر نی هوازن را نیز به آنان بخشید متوجّه میقبیله

د ی محمّآنان در قرآن به نیکويی جُز در جهت باال بردن نام قبیله

 (.424و 423)صفحات « نبوده است

 

 پاسخ:
در جواب بايد بگويم که قرآن کريم و پیامهای آن تنها برای 

بلکه به اعتبار آيات قرآن مردم زمان نزول نازل نگرديده است 

  1إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَفرمايند: کريم که می

 2 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی َرسُولُ اهلِل إِلَیْکُمْ جَِمیعًاو يا  

پیام آيات اين کتاب فرازمانی و فرامکانی است، امّا قرآن کريم 

ی اوّل با مردم زمان نزول و در مرحلهها برای تفهیم و ابالغ اين پیام

کردند پیوند دارد و که در آن مکان جغرافیايی زندگی میکسانی

                                                           
 52و قلم 37، تکوير،87، ص104، يوسف90انعام .1

 .158اعراف، .2
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-کنیم که از نعمتجهت در قرآن کريم به وفور مشاهده میبدين 

شود تا های إلهی قابل لمس برای مخاطبین زمان نزول، نام برده می

ای إلهی که ملموس هها و آيات و نشانهبا تدبّر و تأّمل در نعمت

آنهاست قدرت و عظمت خداوند را دريابند و برای آنان تفهیم شود 

ها همگی از سوی خداوند يکتا و اليزال ها و بخششنعمت که اين

 است.برای آنان ارزانی شده

-از اين رو، خداوند بخشايشگر را بپرستند و از شرك و بت 

شود! و حسوب میپرستی دوری گزينند که چه ظلم و گناه بزرگی م

را به اشخاص ها اينکه اگر آنان جايگاه و عطا و بخشش اين نعمت

کنند چه اندازه ديگر نسبت دهند وآنان را هم رديف اهلل سبحان 

ی جهت است که در سورهاند! بدينظلم و ناعدالتی روا داشته

قريش که پیامبر اسالم منسوب به آن قبیله بود و آنان مخاطبین 

قرآن کريم در زمان نزول بودند و رسول اکرم از میان آنان اصلی 

ی إلهی که هابرای پیغمبری برانگیخته شده بود به يکی از نعمت

کند و آن چیزی نبود جز نعمت برای آنان عطا شده بود، اشاره می

ی کعبه در میان قريش و در سرزمین مکّه، که امنیّت و وجود خانه

اين سرزمین، بسیاری از مردم حجاز  به خاطر مرکزيّت و امنیّت

آمدند و به جهت همین امنیّتی که وجود داشت هرسال به آنجا می

توانستند مبادالت تجاری و ی قريش به راحتی میمردم قبیله

گرديد و اقتصادی را انجام دهند و کسی متعرّض اين عمل آنان نمی

اشاره به اين بیان  الصَّْیفِإِيلَافِهِمْ رِحَْلةَ الشِّتَاء وَ ی ی شريفهآيه
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-مهم دارد که آنان به دلیل وجود نعمت امنیّت به سهولت می

توانستند سفرهای تجاری خود به طرف شام و يمن را انجام دهند و 

از اين طريق کسب درآمد و تجارت نمايند. بنابراين مضمون اين 

ا است که برای اتّحاد و ائتالف قريش، قريشیان بايد ربّ کعبه ر

است که « ربّ کعبه»فرمانبرداری و اطاعت نمايند و بدانند اين 

ای که قريشیان در دارد و آلههآنان را از گرسنگی و ترس ايمن می

سپرند سودی به حالشان ندارند و مالك راه تعبّد را میها آن برابر

ها برای آنان ازجانب همه نعمتهیچ چیزی برايشان نیستند و اين

 ربّ کعبه است.

ی شکر و سپاسگزاری است، و تشکّر ها شايستهو اين نعمت 

پرستی برداشته قريش از خداوند اين است که دست از بت

که توان محافظت نمودن و وخداوند يکتا را بپرستند، همان کسی

ی های سنگرا دارد، خداوند متعال است، نه بتها آن ايمنی دادن به

 و چوبی!

پیام اين سوره است که تمام  تريناين مهمترين و محوری 

مفسّران اسالمی از جمله طبری و زمخشری و بیضاوی و... در 

اند و اگرجناب سها! توفیق فهم اين تفاسیر خود بدان اشاره نموده

گیری سزاوار اند، خردهپیام مهم و ارزشمند را از اين سوره نداشته

ولی از  کنندشناسی ماهر معّرفی میکه خود را اسالمايشان است

ای قرآنی عاجزند و الاقل ترين پیام سورهنائل شدن به بديهی
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شوند و پیامبر زحمت يادآوری نظرات مفّسرين را نیز متقّبل نمی

 دهند.قرار میها ها و بهتانگرانقدر اسالم را آماجگاه انواع تهمت

ك اهمّیّت از يذکر امری بی»پرسند: پس آنجا که آقای سها می 

د باي« ها دارد؟ی بشريّت در تمام زمانسودی برای همهقبیله چه 

د های مختلفی که خداونزمان و با وجود نعمتبگويم، مگر در همین

به برخی افراد عنايت نموده است، آنان راه شرك و کفر را طی 

کنند؟ و به جای شکرگزاری و پرستش و عبادت خداوند يکتا و نمی

دهند؟ و گزاری ديگران نمیها، دل به عبادت و شکرصاحب نعمت

به  را خداوند متعال بدانند رویها به جای اينکه مَبدَا اين نعمت

ن يك کنند و ايرا منعِّم اصلی تلقّی میها آن کنند وافراد ديگر می

 سازد.پیامی است که هرگز گذر زمان و مکان آن را کهنه نمی

ری از امّا در اين چند سطر شاهد تهمت و افترای بزرگ ديگ 

: نويسندباشیم آنجا که میشناس تازه به دوران رسیده!! میاسالم

« یدی هوازن را نیز به آنان بخشو حتّی بخشی از دزديها از قبیله»

 گويم:در جواب می

اواّلًـ شما که يك جنگ دفاعی و به دست آوردن برخی  

کنید و در ها از اين جنگ دفاعی را يك دزدی قلمداد میغنیمت

کنید، حقّا که با اين عمل، ش تاريخ جانب امانت را رعايت نمیگزار

را  "سارق گزارشات تاريخی"گذاری دزد و لیاقت و شايستگی نام

نويسان از  نويسان و تاريخنهید زيرا آنچه که سیره بر خود می

جمله ابن هشام و طبری و واقدی و ديگران از اين جنگ گزارش 
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-از نوع جهادهای دفاعی به حساب می ی مزبور صرفاًکنند غزوهمی

آيد و گزارش اين جنگ و عّلت به وجود آمدن آن را به طور خالصه 

 اند:چنین نوشته

ی ی هوازن و قبیلهسبب اين غزوه آن بود که اشراف قبیله 

خدا برای فتح مکّه ثقیف، پس از مطّلع شدن از خبر حرکت رسول

م و زنان و فرزندان و اغنااز مدينه، به فرماندهی مالك بن عوف با 

خدا حرکت کردند و در احشام و امواِل خويش برای جنگ با رسول

ی خدا پس از خبر يافتن از اين امر، برااوطاس اردو زدند و رسول

ام ای به ندفع آنان با دوازده هزار سپاه رهسپار شدند و در منطقه

ان م بر آنحُنَین با آنان به جنگ پرداختند که در نهايت سپاه اسال

پیروز شدند و اموال بسیاری به عنوان غنیمت جنگی به دست 

ها را برای مسلمین افتاد که پیامبر اسالم بیشتر اين غنیمت

مسلمانانی که تازه به اسالم مشرّف شده بودند بخشیدند. که در 

هايی از اين غزوه اشاره شده است. )برای ی توبه به قسمتسوره

 ـ 82، ص4ی ابن هشام، جلدشود به: سیره ی بیشتر مراجعهمطالعه

ـ  70، ص3ـ تاريخ طبری، جلد 150، ص2طبقات ابن سعد، جلد

 (885، ص3المغازی، ج

ثانیاً ـ در قرآن کريم يکی از موارد مصرف زکات تحت عنوان  

مسلمانان ذکر شده برای ُالفت بخشیدن قلوب تازه « مؤلّفة قلوبهم»

تیبانی اسالم را دريافت نمايند. است که از اين طريق حمايت و پش

های جنگی را پیامبر اسالم بنابراين الزم بود که قسمتی از غنیمت
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با صالحديد و تشخیص خويش به عنوان رهبرمسلمین، به نفع 

جهت برای تثبیت قلوب نمايد بديناسالم و مستمندان خرج می

ند از فتح مکّه به اسالم روی آورده بودکه پس مسلمانانیتازه 

بخشید چنانکه ها آن های جنگ هوازن را بهغنیمتبخشی از اين 

که احساس نمود انصار از اين حکمت اين امر و تصمیم پیامبر زمانی

اند به روشنی قابل فهم است آنجا که روش پیامبر آزرده شده

 پیامبر اسالم در جمع انصار با شُکُوه و صالبت تمام به آنان فرمود:

انصار گمراه بوديد که از طريق من هدايت شما ای گروه »  

م نیاز شديد، دشمن يکديگر بوديد، با هيافتید. فقیر بوديد، بی 

خدا! مهربان گرديديد، همگی عرض کردند: صحیح است ای رسول

د توانید به صورتی ديگر به من پاسخ بگويیپیامبر فرمود: شما می

نید توام داريد، میزيرا شما در برابر خدمات من، حقوقی را بر گردن

به من بگويید: روزی که قريش تو را تکذيب کرد، ما تورا تصديق 

 پناهنموديم، قريش، تو را ياری نکرد، ما ياری کرديم، تو را بی

دست بودی، تو را کمك ساختند ما به تو پناه داديم. روزی تهی

 کرديم. 

در ها آن ای گروه انصار! چرا از مختصر مالی که به قريش دادم تا

اسالم استوار گردند و شما را به اسالم خود واگذار نمودم دلگیر 

شديد، آيا راضی نیستید که ديگران شتر و گوسفند ببرند و شما 

ی مردم به پیامبر خدا را همراه خود ببريد؟ به خدا سوگند! اگرهمه
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« کنم.راهی بروند و انصار به راه ديگر، من راه انصار را انتخاب می

 (.728ی آن، صشود به مغازی واقدی وترجمه)رجوع 

 حظهچنانکه از بیانات پیامبر اسالم در خطاب به گروه انصار، مال 

شود حکمت و دور انديشی مهمّی در اين تصمیم و عملکرد می

پیامبر گرانقدر اسالم وجود داشت که گروه انصار پس از متوجّه 

اع م کامالً اقنشدن به اين حکمت اخالقی و فوق مادّی پیامبر اسال

-نسخنان پیامبر، آ»اند: گرديدند و چنانکه مورّخین گزارش نموده

کنان گفتند: ای چنان عواطف انصار را تحريك کرد که همگی گريه

ای ترين گلهخدا! ما به قسمت خود راضی هستیم و کوچكرسول

 (.728ی مغازی واقدی، ص)رجوع شود به ترجمه« نداريم.

انی همانند آقای سـها که از هر عملی قصد امّا ظاهر انديشـ 

کنند و مسائل اخالقی و معنوی در عملکرد و مادّی را برداشت می

وزن و ارزشی ندارد، همانند ظاهر ها آن نیّات اشخاص در نظر

ی انديشان دوران صدر اسالم، از اين عملکرد پیامبرکه از روحیّه

-بود، به خشم می فوق مادّی و معنوی و اخالقی ايشان منبعث شده

کنند چنانکه آيند و آن را حمل بر ناعدالتی و تبعیض قومی می

از اينکه پیامبر اسالم،  اند پسمورّخین اسالمی گزارش نموده

به نو مسلمانان  مؤلّفة قلوبهمسهمی خاصّ از غنائم را به عنوان 

گستاخی « خُوَيصِرهذُوالْ»ی بنی تمیم به نام بخشید مردی از قبیله

به جايی رساند که رو به پیامبر کرد و گفت: من امروز کارهای  را

شما را دقیقاً بررسی کردم و ديدم در تقسیم غنايم راه عدالت را 
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پیش نگرفتید! پیامبر از سخن اين مرد ناراحت شد و فرمود: اگر 

 عدالت و انصاف به نزد من نباشد پس نزد چه کسی خواهد بود؟

و را واگذاريد، اين شخص به زودی سپس رسول اکرم فرمودند: ا 

ين پیروانی پیدا خواهد کرد که در دين آنقدر إغراق ورزند تا از د

ها آن روند که اثری از دين دربیرون روند و چنان از دين بیرون می

ن آماند مانند تیری که از بدن شکار خارج شود و اثری از بدن نمی

 ( 317، ص2شام، جلدی ابن هی سیرهحیوان در آن نماند. )ترجمه

رئیس  عو اين شخص يعنی ذُوالخويصره در زمان امام علی

 خوارج گشت و در جنگ نهروان کشته شد. 

 که جناب سها! از صغری و کبری چیدن درموردگیریامّا نتیجه 

ی که ذکر نام آنان )قبیله»گیرد چنین است: ی قريش میسوره

 بردن نام قبیلة محمدقريش( در قرآن به نیکويی جز در جهت باال 

 (.424)ص« نبوده است

 گیری آقای سها بايد گفت:در جواب اين نتیجه 

انده ريم می پیامبر و نام آنان در قرآن کاواّلً ـ آنچه که از قبیله 

است، همان اسـت که قرآن مجید از دوران ايشـان و از رفتارهای 

 آنان با عنوان 

 فرمايد:میکند چنانکه ياد می« جاهلّیت»دوران 
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أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ  1 يَظُنُّونَ بِاهللِ َغیْرَ الْحَقِّ َظنَّ الْجَاهِِلیَّةِ 

وَ َقرْنَ فِی  2يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَُن مِنَ اهلِل حُکْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

إِذْ جََعلَ الَّذِينَ کَفَرُوا  3 بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تََبرَّجْنَ تَبَرَُّج الْجَاهِلِیَِّة اْلأُولَى

 4فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیََّة حَمِیََّة الْجَاهِلِیَّةِ

  

و  ثانیاً ـ آيا آيات قرآن کريم که از رفتارهای شنیع و زننده 

-ی کمکنند که نشانهياد میها آن آداب و رسوم و عقايد خرافی

و مکان خردی و کم عقلی معتقدان به آن رسومات در آن زمان 

 عرّفیی پیامبر اکرم)ص( را ماست، کدام نام و نشان وااليی از قبیله

 ! ؟کنندمی

ش ی قريتوان به چند نمونه از اين افتخارات قبیلهدر اينجا می

که به زعم جناب سها باعث ماندگاری اسم و رسم آنان در تاريخ 

 شده است اشاره نمود!!:

وَ  5بِاألُنثَى ظَلَّ وَجْهُُه مُسْوَدًّا َو هَُو کَِظیمٌوَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُْم  

وَ يَجْعَُلونَ لِلِه   6مَا کَانَ صَالَتُهُْم عِنَد اْلبَیِْت إِلَّا مُکَاء َو تَصْدِيَةً

                                                           
 .154آل عمران،  .1

 .50مائده،  .2

 .33احزاب،  .3

 .26فتح،  .4

 .56نحل،  .5

 .35انفال،  .6
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وَ إَِذا فَعَلُواْ فَاحَِشةً قَالُواْ   1الْبَنَاتِ ُسبْحَانَهُ وَ َلهُم مَّا يَْشتَهُونَ

وَ جَعَلُواْ لِلهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ األَنْعَاِم   2عَلَیْهَا آبَاءنَاوَجَدْنَا 

وَ لَیْسَ الْبِرُّ بَِأنْ  3 نَصِیبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلهِ بِزَعِْمهِْم وَ هَذَا لِشَُرکَآئِنَا

مَا لَايَنفَعُهُمْ وَ وَ يَعْبُدُونَ مِن دُوِن اهللِ  4تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا

وَ الَ تَقْتُلُواْ أَوْالَدکُمْ خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَّحْنُ نَرْزُُقهُمْ وَ إِيَّاکُم  5لَايَضُرُّهُمْ

 6إنَّ قَتَْلهُمْ کَاَن خِطًْءا َکبِیًرا
 و...  

 

عای ی قرآن کريم است که به ادّهايی از آيات شريفهاينها نمونه 

 رند!!ی پیامبر اسالم دانیکو و واالی قبیله جناب سها! نشان از ذکر

 که در تاريخ ماندگار شده است!!

ی ثالثاً ـ فارغ از مطالب فوق، درقرآن کريم آيات روشن وواضح 

وجود داردکه هرگونه برتری قومی و قبیلگی را نکوهش و مذمّت 

ه از کنند و با توجّه به آيات روشن مزبور، قرآن کريم را نسزد کمی

 فرمايد:قومی و نژادی خاصی سخن بگويد چنانکه میبرتری 

                                                           
 .57نحل،  .1

 .28اعراف،  .2

 .136انعام،  .3

 .189بقره،  .4

 .55فرقان،  .5

 .31اسراء،  .6
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن َذکٍَر وَ أُنثَى وَجَعَْلنَاکُمْ ُشعُوبًا وَ  

ای مردم، ما شما را از » 1قَبَائِلَ ِلتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اهلِل أَتْقَاکُمْ

ها درآورديم تا ها و قبیلهصورت دسته يك مرد و زن آفريديم و به

شما نزدخدا،پرهیزگارترين ترينهمديگر را بشناسید، گرامی

 «شماست.

  

 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اهللِ إِلَْیکُمْ جَِمیعًافرمايد: و يا می 
2  

ی شما هستم )و آور خدا به سوی همهبگو ای مردم من پیام »

 « ی معّینی ندارد(اختصاص به قوم و قبیلهرسالت من، 

 

وَ مَْن عَِمَل صَالِحًا مِن َذکٍَر أَوْ أُنثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فرمايد: و نیز می 

 3 فَأُوْلَئَِك يَدْخُلُوَن الْجَنَّة

 

 وبینیم اين آيات شريفه انواع و اقسام نژادپرستی چنانکه می 

 ن به چنین عقیده و باوریقوم پرستی را باطل دانسته و خطّ بطال

 کشد.می

                                                           
 .13حجرات،  .1

 .158اعراف،  .2

 .40غافر،  .3



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1173 

 

که در حضور  حجّة الوداعی رسول اکرم )ص( در امّا خطبه 

 فرمايد:ی خود ايراد فرمود شنیدنی است که میقبیله

فَضَل ـٌد، َاال الواحِ اکُم)يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ رَبَّکُم واحِـدٌ وَ اِنَّ اَب

 لِعَرَبِیٍّ 

، و ال لَی اَسَودَعَمَرَ حاَلِعَلَی عَجَمِیٍّ وَ ال لِعَجَمِیٍّ عَلَی عَرَبِیٍّ وَ ال 

  اَتقاکُمَد اهللِعِن سوَدَ عَلَی اَحمَرَ ااِلّ بِالتَّقوَی ِانَّ اَکرَمَکُملِاَ

ای مردم پروردگار شما يکی است و پدر شما يکی. بدانید که » 

ت و هیچ عجمی را بر هیچ هیچ عربی را بر هیچ عجمی برتری نیس

عربی و هیچ سفیدی را بر هیچ سیاهی و هیچ سیاهی را بر هیچ 

سفیدی، مگر به تقوا. ارجمندترين شما نزد خداوند با تقواترين 

 «.شماست

 

 اند: حضرت فرمودهو باز آن 

آبائِها بِ تَفاخُرَها  و ةلِیَّهِالجا ةَ)اَيُّهَا النّاس اِنَّ اهللَ َاذهََب عَنُکم نخوَ

 ااَل اِنَّکُم مِن آدََم و آَدمُ مِن تُراب

 ا ازرای مردم خداوند تکبّر دوران جاهلیّت و افتخار به نیاکان » 

ك ی شما از آدم هستید و آدم از خاشما پاك کرد، آگاه باشید همه

 «است.
 
 و باز فرمودند:  
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يَومِنا   آَدمَ ِالیَعهدِ مِن )ااَل اِنَّ خیَر عِباِد اهلل عبدٌ اتَّقاه. اِنَّ النّاسَ
مَرَ عَلَی حلِاَ  الوَهذا مِثل اسنان المُشط الفَضلَ لِعَرَبِیٍّ عَلَی عَجَمِیٍّ 

 اَسوَدَ، اِاّل بِالتَّقوَی

ای است که تقوی آگاه باشید بهترين بندگان خداوند بنده» 

نه های شاشد، مردم از زمان آدم تا به امروز، مثل دندانهداشته با

مساوی هستند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه فضیلتی ندارد مگر 

 «.با تقوی

  

اِنَّما  واَبٍ واِلدٍ ت بِیسَلَ بِیَّةَ همچنین فرمودند: )اَيُّهَا النّاسُ، اِنَّ العَرَ 

آَدمَ و آدَمُ  م مِن وُلدِنَّکُال اِعَرَبِیٌّ اَهُوَ لِسانٌ ناطِقٌ فَمَن تََکلَّمَ بِهِ فَهُوَ 

 مِن تُرابٍ وَ اَکرَمَکُم ِعندَ اهللِ اَتقاکُم

ك يها( نیست بلکه عربی ای مردم! عربیّت، پدر و والد )انسان» 

زبان است و هرکس بدان سخن گويد عرب است. بدانید که شما 

است و همه فرزند آدم هستید و آدم از مشتی خاك آفريده شده 

 «. ترين شما نزد خدا با تقواترين شماستگرامی

  

آيا شايسته است که چنین رسول ارجمندی را که رسالت اصلی 

ین ی فرامايشان اجرای عدالت و برابری و برادری انسانها زير سايه

 إلهی بوده است به تبعیض نژادی و قومی متّهم نمود؟
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و مفتريان  اگر کوچکترين انصاف و مردانگی در گويندگان 

 واينگونه اباطیل موجود باشد بايد راه خاموشی را انتخاب نموده 

 ها بردارند.دست از اينگونه افتراها و دروغ

 

 

 

 

 شبهه: واجب کردن نام محمّد در اذان.

د نام خود را در اذان و اقامه و در تشهّ»نويسد: آقای سها می 

خودش و  گرداند و درود فرستادن بهنماز قرين نام خدا می

-فرزندانش را برای ابد بر مسلمانان در تشهّد نماز واجب می

 (424ی)سها ـ صفحه« گرداند.

 

 پاسخ:
ز ادر جواب بايد گفت: آنچه که در اذان و اقامه و تشهّد نماز، 

ود شود صرفاً شهادت به رسالت ايشان و يا درپیامبر اسالم ياد می

طین همانند شاهان و سال و دعا در حِقّ او و پیروانش است نه اينکه

 با عناوين متکبّرانه و غرورآمیز از او ياد شود!

و صلوات و درود فرستادن در حقّ پیامبر اسالم )ص( تنها يك  

-توان آن را با القاب و عناوينی که از شاهان ياد میدعاست و نمی
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کنند مقايسه نمود. آيا امکان دارد که بدون شهادت به رسالت 

حضرت را تأيید اسالم )ص(، حقّانیّت سخنان آنپیامبر ارجمند 

نمود؟ بنابراين ما مسلمانان در اذان و اقامه و نماز به حقّانّیت نبوّت 

دهیم و اين موضوع با کرنش و خاکساری پیامبر اسالم شهادت می

-در مقابل شخصیّت پیامبر اسالم ـ آنچنانکه جناب سها! ادّعا می

 کند ـ بسیار متفاوت است. 

 در زبان عربی هم به معنای« آل» ی ی ديگر اينکه واژههنکت 

 خاندان و هم به معنای پیروان آمده است چنانکه در مورد پیروان

 خوانیم: فرعون در قرآن کريم می

 1 وَ إِذْ نَجَّیْنَاکُم مِنْ آلِ فِرْعَوَْن يَسُومُونَکُمْ سُوَءَ الْعََذابِ 

فِرْعَونَ بِالسِّنِینَ وَ نَقْصٍ مِن الثَّمَرَاتِ َلعَلَّهُمْ وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ  

 2يَذَّکَّرُونَ

-می و امّا اينکه به معنای خاندان باشد نه پیروان، مانند آنکه 

 فرمايد:

 3 وَ قَالَ رَجٌُل مُّؤْمِنٌ مِنْ آلِ ِفْرعَوْنَ يَکْتُمُ إِيمَانَهُ 

وان شود بلکه پیربنابراين آل محمّد تنها فرزندان را شامل نمی 

 گیرد.را نیز دربر می

                                                           
 .49بقره،  .1

 .130اعراف،  .2

 .28غافر،  .3
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 شبهه: تبرّك جستن به آب دهان و موی پیامبر!

طلبی رسول ی داليل جناب سها مبنی بر قدرت و امّا در ادامه

-گیرد و يا آب دهان میوقتی وضو می»خوانیم: رحمت چنین می

 کند مردم برای قاپیدن و تبرّكا کوتاه میاندازد يا موی خود ر

را از اينکار ها آن پرند وبه سر و کول هم میها آن جستن به

برای  طلبی باالتر از اينکند. آيا جاه دارد يعنی تأيید میبازنمی

ير پذتر از اين برای مسلمانان امکانمحمّد و ذلّت و خواری پايین

 ذلّت میلیاردها انسان را دراست؟ آيا واقعاً خداست که اينهمه 

-طلبی سیریکند يا برتریمقابل انسانی ديگر تشويق و تأيید می

؟ دهدناپذير محمد است که انسانها را به اين درجه از ذلّت تنزّل می

 (.424)ص« پرور باشد.کنم خدای واقعی اينقدر ذلیلگمان نمی

 پاسخ: 
 در جواب بايد بگويم که:

اواّلً ـ جناب سها که موضوع کتاب خود را نقد قرآن قرار داده  

های متعدّدی از کتابش، موضوع است، گويا در اين قسمت و بخش
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و به جای نقد قرآن، به نقد سیره و  (1)کندکتاب خود را فراموش می

که ايشان در چیزیپردازد و اين امر با آنروايات و تاريخ اسالم می

 بیان کرده بودند، بسیار متفاوت است. ابتدای کتاب خود

 وی اوّل، هر مسلمان محّقق که با احاديث ثانیاً ـ در مرحله 

 روايات 

را بر قرآن کريم عرضه خواهد نمود و ها آن شودمواجه می

را در تعارض با کتاب خداوند بیابد در پذيرش و ها آن چنانچه

اپذير توّقف نبه عنوان يك حکم قطعی و خدشهها آن مقبولیّت

و  (2)خواهد نمود زيرا قرآن کريم در آيات متعدّدی، خود را میزان

داند و لذا چنانچه حديث و و ابزار سنجش حق از باطل می (3)فرقان

ی اعتبار و روايتی در تعارض با قرآن کريم قرار گیرد از درجه

اطمینان ساقط خواهد شد و حتّی احاديث و روايات فراوان در 

لف اسالمی در اين موضوع وارد شده که در رويارويی مذاهب مخت

 دهند. به قرآن کريم میها آن یبا احاديث و روايات، حکم به عرضه

حتّی در مذهب امامیّه در اين زمینه روايات متواتری از ائمّه  

علیهم السّالم گزارش شده است که روايات ما را با قرآن بسنجید و 

را به دور افکنید )ما وافََق موافق با قرآن را گرفته و مخالف با قرآن 

                                                           
 .کتاب نقد قرآن سها مراجعه شود 29ی( ـ به صفحه1)

 (17)شوری/ اَهللُ الَِّذی أَنزَلَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِیزَانَ( ـ 2)

ـ هُدًى (1)فرقان/لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِيرًا  هِتَبَارَكَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ( ـ 3)

 .(185)بقره/ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِلِلنَّاسِ 
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ه شیخ القُرآنَ فَخُذُوهُ و ما خالَفَ الُقرآنَ فَاضرِبُوهُ عَلَی الجِدار( ک

يا « فرائد ااُلصول»ی امامیّه در کتاب انصاری، فقیه بزرگ شیعه

 تواتر اين روايات را نشان داده است.« رسائل»

که توان پذيرفت که درحالیی فوق چگونه میبا توجّه به مقدّمه 

ه بداند، حکم قرآن کريم، پیامبر اسالم را بشری همانند ديگران می

 است امبر اسالم بدهد؟! مگر غیر از اينتبرّك مو و آب دهان و... پی

 ی شريفه که آيه

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشٌَر مِّثْلُکُْم يُوحَى إِلَیَّ أَنَّمَا إَِلهُُکمْ إِلَهٌ فرمايد: می

 1وَاحِد

ن ی آن را، بشری همانند ديگراآيا قرآنی که پیامبر و آورنده 

. دهان پیامبر و..تواند بپذيرد که موی پیامبر و آب داند میمی

 ها وها نیست؟ مگر ابناءِ بشر در اين ويژگیهمانند ديگر انسان

ترديد خصوصیّات مشترك نیستند؟ پس اگر خالف اين امر بود بی

ر شد درحالیکه دقرآن کريم در بشر بودن ايشان، استثناء قائل می

حضرت را بشری همانند بینیم که آنقرآن خالف اين امر را می

 داندمیديگران 

که يکی از اهداف پیامبران خود را رهايی بشر از يوغ آيا کتابی  

داند و حتّی از سوی ها میبندگی ديگران و آزادگی و حرّيّت انسان

کند که مبادا خداوند برای پیامبران خود نیز چنین فرمانی صادر می

                                                           
 .6فصلت،  .1
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توان تصوّر نمود که بندگان خدا را به بندگی خود بگیرند، می

-جويی به ايشان و ُغلُوّ و زيادهی پیامبر اسالم دربرابر تبرّكدرباره

 فرمايد:روی در حّق ايشان ساکت بماند؟ مگر قرآن کريم نمی

مَاکَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِیَهُ اهللُ الْکِتَابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ  

اهلِل وَلَکِن کُونُوْا رَبَّانِیِّیَن بِمَا کُنتُْم لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَاًدا لِی مِن ُدونِ 

 1تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَ بِمَا ُکنتُمْ تَْدرُسُونَ

 نگاران قديمی چنین بوده ثالثاً ـ بايد دانست که روش سیره 

است که تمامی روايات و اخبار را در مورد يك موضوع جمع و 

کردند بنابراين آنان به ضبط روايات با ذکر سند و تدوين می

اند تا روايات تاريخی را از دستبرد سلسله روايات پرداخته 

 پراکندگی حفظ نمايند ولی مجال تنقیح اين گزارشات و تمیز میان

رويی اند. بنابر اين يك محقّق منصف در روياسره از ناسره را نکرده

می گیرد و تماوضوع را در نظر میبا کتب سیره و تاريخ اسالم اين م

 د. کنناپذير و قطعی تلقّی نمی ای خدشهروايات تاريخی را مجموعه

را  الحلبیّه )که آقای سها اين روايات ةچنانکه مؤلّف کتاب سیر 

 نويسد:اند( در کتاب خود میاز ايشان نقل نموده

ای بايد بداند که کتابهای سیره، آثار صحیح و هر پژوهنده» 

 لّی بنعالحلبیّه،  ةی السّیر)مقدّمه« اندناصواب، هردو را گرد آورده

 برهان الدّين حلبی(.

                                                           
 .79آل عمران،  .1
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الحلبیّه به  ةبنابراين صرف گزارش يك روايت تاريخی در سیر 

 معنای قطعی بودن آن نیست و چه بسا خبر و رواياتی است که بايد

فن  مورد جرح و تعديل واقع شود که بعدها اين امر توسّط علمای

 انجام شده است.

که استنويسان قديمی اسالمی بوده و اين روش تمامی سیره  

اند که مبادا اين به جمع تمامی احاديث و روايات همّت نموده

احاديث ضايع شوند و به اين دلیل است که مورّخ نامدار اسالمی 

 نويسد:ابوجعفر طبری در ابتدای کتاب خود می

ام اگر از برخی گذشتگان ياد کرده هر خبری که در اين کتاب» 

اش امری ناشدنی آمد و يا در نظر شنونده، ناپسند به نظر خواننده

جلوه کرد از آن رو که وجه صحیح و معنای درستی برای آن نیافت، 

ی آن از جانب ما خبری داده نشده بلکه خبر بايد بداند که درباره

و ما نیز همانگونه که خبر اند مزبور را برخی از ناقالنش به ما رسانده

 1«ايم.ايم، بازگو نمودهرا دريافت کرده

ا ربینیم که کتب قُدَما، روايات درست و نادرست از اين رو می 

 در بردارد 

توان يکجا پذيرفت و به قول اند نمیو هرچه را که آورده

ی هـ. ق( در منظومه 806دانشمند معروف زين الدّين عراقی )

 زيبايش:

                                                           
 .7، ص1تاريخ طبری، جلد .1
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 اُنکِرا( ا قَدموَ  یَعلَمِ الطّالِـبُ اَنَّ السِّیَرا َتجمَعُ ما صَحَّ)وَ ل

هر پژوهشگری بايد بداند که کتابهای سیره، آثار درست و » 

 «اند.ناپسند هردو را گرد آورده

  

رغم که علیبنابراين جای نقد و طعنه برآقای سها وارد است 

ن بدون توّجه به ايداند شناس ناب!! میاينکه خود را يك اسالم 

ها، برای اثبات سخن خود به هر موضوع مهم در برخورد با سیره

 زند.دستاويزی چنگ می

پس با دستاويز قرار دادن برخی از روايات که بنا به تحقیق  

، اندگويان وارد کتب تاريخی نموده و گزافه ةعلمای اسالمی غُال

اد. مخصوصاً که توان تصويری درست از پیامبر اسالم نشان دنمی

 در کتب حديث و سیره نقل گرديده احاديث فراوانی از پیامبر اکرم

ن است که با اينگونه روايات مخالفت دارند درحالیکه با آيات قرآ

کريم و روح و گوهر قرآن هماهنگی دارند چنانکه در صحیح بخاری 

 خوانیم:می

فَاِنَّما اَنَا َعبدٌ، فَقُولُوا عَبُد )التُطرُونی کَما اَطرِت النَّصارَی ابنَ مَريَمَ 

 1اهللِ وَ رَسُولُهُ

 د ی فرزنی من مبالغه نکنیـد چنانکه مسیحیـان دربارهدرباره» 
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ای هستم، مريم، از حد درگذشتند ُجز اين نیست که من بنده

 «.ی اوی خدا و فرستادهبنابراين بگويید: بنده

 

 حضرت منقول است که:و يا از آن 

رفَعُونِی فَوقَ حَقِّی فَاِنَّ اهللَ اتَّخَذَنِی عَبدًا َقبلَ اَن يَتَّخِذَنِی )التَ 

 1نَبِیًّا

که از آنمرا از آنچه حقّ من است باالتر نبريد که خداوند پیش» 

 «.مرا به پیامبری گیرد به بندگی گرفته است

ه بنابراين بسیاری از علمای فنّ رجال در کتابهای خود اينگون 

 مرده واند موّثق نشبه غُلُوّ شهرت داشتهها آن را که راويان احاديث

ن علّت است که در جهااند و بدينروايات آنان را مقبول ندانسته

نوشته شده است و نقل و  ةاسالم، کتابهای متعّددی بر ضدّ غُال

ه زجملااند که منشأ اينگونه احاديث ُغلُوّآمیز را به آنان نسبت داده

 تابهای زير اشاره نمود:توان به کمی

 «، اثر ابوعلی يحیی بن کاملةالرَّدُّ عَلَی الغُال» 

 «الرّدُّ عَلَی الغالیه، اثر حسین بن سعید اهوازی» 

 «تیة، اثر ابومحمّد حسن بن موسی نوبخالرَّدُّ عَلَی الغُال»  

 و بسیاری از کتب ديگر... 
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-اختهامّا در مورد اين روايات نیز که آقای سها به نقل آنان پرد 

اند و به تنقیح و اند، محدّثین و علمای رجال ساکت ننشسته

 توان گفت: اند و به عنوان نمونه میمبادرت نمودهها آن پااليش

و  السلسلة الضّعیفة»محدّث نامدار، محمّد ناصر آلبانی درکتاب 

مجمع »، و الهیثمی در 329ی صفحه درجلد سوم،« الموضوعة

تلخیص »و ابن حجر عسقالنی در  274ی، صفحه8، جلد«الزّوائد

، 1جلد« نیل األوطار»و امام شوکانی در  44ی، صفحه1جلد« الحبیر

 اند.به تضعیف اينگونه احاديث پرداخته 106یصفحه

 

 شبهه: زیارت قبر پیامبر.

 

 نويسد:آقای سها می 

ی هتا ابد بر مسلمانان الزم کرد تا مردم همیشزيارت قبرش را » 

 تاريخ را حتّی در مقابل خاکش به ذلّت خشوع وادارد.

اتی ی َحیی فِ)مَن حَجَّ فَزارَ قَبرِی بَعدَ َموتِی کانَ کَمَن زارَنِ 

 )اخرجه الدّار القطنی(.

هرکس حج انجام دهد و قبر مرا زيارت کند مانند آن است که » 

 «.زيارت کرده باشددر حیات من مرا 
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ار الدّ  از و)مَن زاَر َقبری وَجَبَت لَُه شَفاعَتِی )اَخرَجَُه البزّ 

 القطنی((.

« که قبر مرا زيارت کند شفاعتش برمن واجب است.کسی» 

 (.425ی)صفحه

 

 پاسخ: 
 در جواب بايد بگويم که:

در اينجا نیز ناقد محترم، به صورت گزينشی با احاديث و  

 روايات برخورد نموده است زيرا:

ن اوّاًل ـ اينگونه احاديث و روايات توسّط محدّثین بزرگی چو 

 اند.ابن تیمیّه و ديگران تضعیف شده

-می ثانیاً ـ آنچه که تاريخ از وفات و تدفین پیامبر اسالم نقل 

رد اتـر دارد با اينگونه احاديث مخالفـت داکند و بین مورّخین تو

 اند چنین است که:زيـرا آنچه کـه عموم مورّخین نوشته

حضرت، پس از رحلت پیامبر اکرم و بنا به وصیّت و سفارش آن 

 پیکر 

ی عايشه که روزهای بیماری مطهّر ايشان را در همان حجره

اند که شتهکردند دفن نمودند و عموم مورّخین نوخود را سپری می

ی اُّم الُمؤمنین عايشه را برداشته و حضرت را حصیر و گلیم حجره

در آنجا دفن کردند و مجّددًا همان گلیم را بر روی مدفن پیامبر 
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اسالم کشیدند و عايشه آن منزل را ترك نکرد بلکه در آنجا به 

( 313زندگی خود ادامه داد چنانکه ابن سعد در طبقات الکبری )ص

نويسند عايشه روی قبر پیامبر اکرم زندگی خین میوعموم مورّ

خوابید. تا اينکه در سالهای بعد از هشتاد کرده و همانجا می

که هجری، و در زمان خالفت ولید بن عبدالملك مروان هنگامی 

خدا ای که قبر رسولعمر بن عبدالعزيز والی مدينه بود، ديوار خانه

اب شد و عمر بن عبدالعزيز آن در آنجا بود به علّت ريزش باران خر

من به »اند که: را تعمیر نمود و چنانکه مورّخین از ايشان نقل نموده

خدا را ديدم که ی رسولی عايشه مقبرهمدينه رفتم و در خانه

ی شتر در کنار آن بود و ی پوسیدهظرف آب خالی و پاالن کهنه

 1«سقف خانه به همان حالت اوّلّیه بود

ین کتب نقل گرديده است که: عمر بن همچنین در هم 

خدا کمك گرفت عبدالعزيز در هنگام تعمیر خانه از خويشان رسول

 امر کرد.ها و افرادی را به بیرون بردن خاکها و خاکروبه

بديهی است که اگر پیامبر اسالم اراده داشتند تا مدفن و قبر  

درمنزل اُمُّ کردندکه ايشان را ايشان زيارتگاه باشد، سفارش نمی

خانه دفن نمايند و حتمًا المُؤمنین عايشه و در ابعاد چند متری آن

دادند که در يك فضای وسیع و صحن بزرگی دفن دستور می

شوند!! همچنین اگر قبر ايشان برای عموم مسلمین زيارتگاه بود 
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کرد؟ وانگهی اگر قبر پس چگونه عايشه در همانجا زندگی می

رتگاه شده بود چگونه است که عمر بن ايشان تبديل به زيا

ی عايشه و ظرف آب عبدالعزيز از حمل خاکروبه به بیرون خانه

ای که پیامبر در آن دفن شده بودند ی خانهخالی و حالت اوّلیّه

 دهد؟گزارش می

از  اند که يکیثالثاً ـ کتب حديث و سیره به تواتر گزارش نموده 

 ران بیماری و اواخر ُعمر خودهای پیامبرخاتم )ص( در دونگرانی

د و ماينروی ناين بود که مبادا مسلمانان درمورد ايشان ُغلُوّ و زياده

و  پس از رحلت ايشان، قبر او را به عنوان زيارتگاه و محلّ عبادت

-های مختلـف از آنپرستش بگیرند چنانکه اين امر به صورت

 فرمودند:حضرت منقـول اسـت که می

خدايا مگذار قبر من همچون » 1جعَل َقبرِی َوثَنًا يُعَبدُ)اَللّهُمَّ التَ

 «را عبادت کنند. بتی شود که آن

قبر مرا قبله » 2َو مَسجدًا ِقبلَةًالَتتَّخِذُوا َقبِری و نیز فرمود:  

 «گاه نکنید.قرار مدهید و آن را سجده

  

 همچنین به اتّفاق عموم مسلمین پیامبر اسالم فرمودند که: 

 «قبر مرا محلّ رفت و آمد قرار ندهید» 1)التَجعَلُوا قَبرِی عیدًا

                                                           
 143ی مالك بن انس، جلد اوّل، صفحهالمُوَطَّأ  .1
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رابعاً ـ گزارشهای تاريخی و روايی در دسترس است که زيارت  

ه قبر پیامبر اسالم )ص( در صدر اسالم نه تنها يك امر رايج نبود

بلکه اگر اشخاص نیز چنین قصد و هدفی داشتند با توبیخ و نهی 

-د به عنوان نمونه موارد زير را يادآور میشدنمسلمین مواجه می

 شويم:

الف( در کتاب وفاء الوفاء سمهودی چنین گزارش شده است  

 که:

 َيجِیء جُالًأی رَر)رُوِیَ عَن علیّ بن الحُسین َرضِیَ اهللُ َعنُهما انَّهُ 

م حَدِيثًا  اُحَِدّثکُ : ااَلقالَعِندَ َقبرِ النَّبِیّ َفیَدخُلُ فَیَدعُوهُ فََنهاهُ فَ جةفر

وا قَبرِی خِذَُتتَّالسَمِعتُهُ عَن اَبِی عَن جَدِّی َعن رَسولِ اهلِل )ص( قالَ: 

 مکُنتُ نَماعیدًا و البُیُوتَکُم ُقبورًا فَانَّ تَسلِیمَکُم يبلغنی اَي

ای که حضرت زين العابدين )ع( مردی را ديد که از دريچه» 

، خواندپیغمبر را می شود و آنگاهنزديك قبر پیغمبر است داخل می

 حضرت او را از اين عمل نهی کرده فرمود: آيا شما را حديث نکنم

 خدا )ص( که فرمود: قبربدانچه شنیدم از پدرم از جدّم از رسول

های خود را قبرستان مرا محلّ رفتن و بازگشتن مگیريد و خانه

 «.رسدمکنید، همانا سالم شما هرکجا باشید به من می
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سمهودی در بحث صلوات بر پیامبر چندين روايت  ب( در کتاب 

 ی آن اکتفاکه در اينجا به ترجمهاستبه مضمون زير نقل گرديده

 کنیم:می

از سهل پسر ابوسهیل روايت شده که گفت: نزديك قبر » 

که حضرت حسن حضرت سالم کنم در حالیپیامبر رفتم تا به آن

ا آنجا ديد و گفت: چرمُثَنّی )ع( فرزند امام حسن مجتبی)ع( مرا 

ام تا به بینم؟ گفتم: ايستادهمـن تو را در اينجا متوّقـف می

که داخل شدی سالم کن بر او. پیغمبر)ص( سالم کنم گفت: همین

خدا )ص( فرمودند: قبر مرا محلّ رفت و آمد قرار همانا رسول

های خودتان را قبرستان نکنید، آنگاه حسن مثنّی ندهید و خانه

که در ُاندُلس )= اسپانیا( هست )نسبت به شما و آنکسفرمود: 

 پیامبر( يکسانید.
ج( ايضاً قاضی اسماعیل در حديثی ديگر که سند آن را به  

 نويسد: رساند میحضرت علیّ بن الحسین می

کرد آمد و قبر پیغمبر را زيارت میمردی بود که هر بامداد می» 

-کرد به طورین کارها میفرستاد و از ايحضرت صلوات میو بر آن

آورد و از روی غضب بر که حضرت علیّ بن الحسین را به خشم می

-زد حضرت به او فرمود: چه چیز تو را به اين کار وامیاو بانگ می

دارم که بر پیغمبر )ص( سالم مرد گفت: من دوست میدارد؟ آن

خواهد که حديثی را که از پدرم کنم حضرت به او فرمود: دلت می

ام برايت بیان کنم؟ گفت: آری. حضرت علیّ بن الحسین نیدهش
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-( که گفت رسولع)ع( فرمود: خبر داد مرا پدرم از جدّم )امام علی

 «خدا)ص( فرمود: قبر مرا عید )محلّ رفت و آمد( مگیريد.

هايی بود که در کتب تاريخ و حديث درمورد موارد فوق نمونه 

زيارتگاه وارد شده است و نهی از اتّخاذ قبر پیامبر به عنوان 

 ی بیشتر و مبسوط در اين زمینه وخوانندگان گرامی برای مطالعه

تاب توانند به کباره، میی احاديث و روايات فراوان در اينمشاهده

ن از مرحوم استاد حیدرعلی قلمدارا« زيارت و زيارتنامه»ارزشمند 

 مراجعه نمايند. 

 

 

ه کودك شیرخوار شبهه: دستور به ترور و کشتن زنی ک

 داشت!

 

 نويسد:آقای سها می 

هرکس که در زمان حیات محمد به او کوچکترين اهانتی کرد » 

او را ترور کرد حتّی به دستور محمد زن جوانی را )که دو کودك 

 (.425ی)صفحه« شیرخوار داشت( در خواب کشتند.
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 اندابتدائاً داستان مذکور را که آقای سها به آن اشاره کرده

-های خود حول اين شبهه میشويم و متعاقباً به جوابيادآور می

 پردازيم.

داستان در برخی کتابهای سیره )همانند ابن هشام و مغازی  

واقدی( نقل شده است به نام قتل عصماء دختر مروان که 

دستاويزی برای شبهه افکنانی همانند آقای سها گرديده است تا 

 ستانروّج ترور و خشونت است. امّا داچنین القاء نمايند که اسالم م

مذکور در کتب سیره و مغازی چنین است که: زنی به نام عصماء 

و  ی بنی حطمه بود اشعاری بر ضدّ پیامبردختر مروان که از قبیله

سرود. پیامبر روزی در مسجد در تحريك جنگ علیه پیامبر می

به نام فرمودند کیست که با کشتن اين زن مرا ياری کند؟ مردی 

ی انهحطمه که نابینا بود شبانه وارد خی بنیعمیر بن عدی از قبیله

که کودك شیرخوارش مشغول شود و او را درحالیآن زن می

رساند و شبانه به ی او بوده است به قتل میشیرخوردن از سینه

کند گردد. پیامبر با شنیدن اين کار، در حقّ او دعا میمدينه برمی

 دهد.بوبصیر میو به او لقب ا
  

 پاسخ:
 امّا جواب به اين شبهه:

داستان آنچنان عجیب و غیرمنطقی است که باورکردنش  

بسیار سخت است. زيرا عمیر بن عدی يکی از اصحاب بودکه به 
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او دارای ضعف بینايی بود »األصحاب:  فةروايت االستیعاب فی معر

 « نداشت.خدا حضور و لذا در برخی از رويدادها به همراه رسول

چنانکه در کتاب مغازی نوشته شده است بعد از اينکه عمیر 

ر به اين کو»داستان را نقل کرد عمربن خطّاب به او طعنه زد که: 

)فقال عمربن « بنگريد که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است

 ةعی طاد فِ الخطّاب رضی اهلل عنه: اُنظُرُوا اِلی هذَا األعمی الّذی تشدّ

 نه ازباور کردن اين داستان که يك مرد کور و نابینا شبااهلل(. آيا 

ی زنی که خواب بوده شده او را مدينه خارج شود و وارد خانه

ر از پذير است؟! آيا اين کابکشد و شبانه به مدينه بازگردد، امکان

ا ينه ری مکّه تا مدآيد؟! آيا در آن هنگام فاصلهيك مرد نابینا برمی

 یمود؟!شبه پ ممکن بود يك

های ديگر داستان نیز جالب است در کتاب مغازی نقل قسمت 

شود کودکانش ی عصماء میشده است که عمیر وقتی وارد خانه

یَدِهِ، بِسَّها فَجَ  اند )وَ مِنُهم مَن تُرضِعُُه فِی صَدرِهاکنار او خواب بوده

وی رری بر یرخواشيعنی کودك »فَوَجَدَ الصَّبِیَّ تُرضِعُهُ فَنَحّاهُ َعنها( 

او  ی او خواب بوده و عمیر با دست مالیدن )به خاطر نابینايیسینه

 «.کندی زن جدا میو تاريکی شب!!( کودك را از سینه

آيا منطقی است که زن متوجّه جدا کردن کودکش نشود و  

 داستان به اين راحتی پیش رود؟!

هشام ی ابن ی جالب ديگر )به نقل از سیرهبازهم يك نکته 

( اينکه، اين زن با وجود داشتن فرزند 412ی ، صفحه2جلد
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پسر بزرگ هم داشت!! که با وجود رجز خوانی عمیر  5شیرخواره، 

کنند انتقام خون مادرشان را بگیرند و توجّهی به نابینا جرأت نمی

رجال، فلمّا جاءَهُم عمیر بن  خمسةکنند. )و َلها يَومَئٍِذ بَنونَ او نمی

 بنَةَ، اَنَا َقتَلتُ احطمةندِ رَسوِل اهلل )ص( قالَ: يا بَنیعدی مِن ع

مَروان، فَکِیدُونی َجمِیعًا ثُمَّ التُنظِرُون(. امّا عجايب اين داستان 

-ی بنیی زيادی از قبیلههمچنان ادامه دارد. بعد از اين قتل عدّه

 آورند!!حطمه ايمان می

ارد االت فقهی نیز دامّا فارغ از اين اشکاالت، اين داستان اشک 

زيرا از نظر فقهای اسالمی، اعدام و قصاص کردن زن و اجرای 

توان اين باشد و نمیحدود در مورد زن حامله و شیرده جايز نمی

ان را تا زمها آن حدود إلهی را در مورد آنان اجرا نمود و بايد اجرای

 وضع حمل يا انقطاع شیردهی زن به وقفه و تأخیر انداخت و حتّی

در برخی از مذاهب اسالمی، فقها به عدم کشته شدن زن کافر و 

 گرفتهاند و اين داستان با اين اجتهادات فقهی که برمرتد فتوا داده

 ی مطهّر نبوی است مغايرت دارد.از سیره

وانگهی اين داستان با حديث مشهور و صحیح از پیامبر اکرم  

كَ َو اليَفْتُِك انَ َقیَّدَ الَفتْاند: )إِنَّ اإلِيمکه فرمودهدر مخالفت است

 1مُؤْمِنٌ(

                                                           
 363، ص5تاريخ طبری، ج .1
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اه ردارد و هیچ مؤمنی از کشی بازمیايمان، انسان را از غافل» 
 «کشد.غافلگیرانه کسی را نمی

چنانکه در تاريخ اسالم و روش بزرگان، استناد به اين حديث و  

  (1)نهی از ترور و غافلگیرکُشی بسیار مشهور است.

پس با توجّه به داليل فوق استناد به يك داستان غیر واقعی و  

به صرف اينکه اين داستان در برخی کتب سیره نقل گرديده 

شود و به قول به معنای يك حکم قطعی و يقینی تلقّی نمی (2)است

ابن خلدون بايد به تاريخ و سیره به ديد تحلیلی نگريست نه نقلی 

 نويسد:ی خود در اينباره میقدّمهقطعی! چنانکه ابن خلدون در م

بسیار رخ داده که مورّخان و مفسّران و پیشوايان روايت، » 

اند زيرا که تنها بر نقل و ها و رويدادهای نادرستی را آوردهحکايت

اند و آن روايات را بر اصولی که برای اعتماد نمودهها آن روايت

با نظايرشان اند و رود عرضه نکردهتمییز اخبار به کار می

اند و به معیار دانش و آگاهی از طبايع موجودات و رأی نسنجیده

دست يابند ها آن اند تا به ژرفایاستوار و بینش در اخبار، نیازموده

                                                           
حديث در عدم قتل عُبَیداهلل بن زياد در ( ـ همانند استناد مُسْلِمِ بْنِ عَقِیل به اين1)

 .نِیِ بْنِ عُروه که درتاريخ طبری وديگرکتب سیره وتاريخ نقل گرديده استهایخانه
حديث در مقابل اُمّ المُؤمنین عايشه )سُنَن ابوداود، همچنین استناد معاويه به اين

 .(79کتاب جهاد، ص

 اند!( ـ و گويا برخی از خويشاوندان عمیر، برای اثبات شجاعت او آن را ساخته2)
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-از اينرو، از شاهراه حقیقت دور شده و در وادی وهم و خطا افتاده

 1«اند.

ر بنی بی افتراهای خود مامّا جالب است که آقای سها در خاتمه 

طلبی پیامبر رحمت )ص( به صورت آشکار و واضح از  قدرت

-کند و میمعاندان و دشمنان عصر نزول قرآن کريم جانبداری می

 نويسد:

طلبی محمّد، افراد باهوش زمان که به اين برتریجالب است» 

هََذا  َفقَالَ اْلمَلَُأ الَّذِيَن کَفَرُوا مِن قَوِْمهِ مَاخودش نیز پی برده بودند: 

( قومش که مَلَأو اشراف )» 2إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ

-کافر بودند گفتند اين ]محمد[ جُز بشـری چون شما نیسـت می

 «خواهد بر شما برتری جويـد

او  از همه با محمّد مخالفت کرده و ازمَلَأ و مترفین )که بیش 

ا بکه د باهوشتر مردم بودند: شامل تاجرانیکردند( افراانتقاد می

زمان ارتباط داشتند و ثروتمندانی و  ملل مختلف و متمدّن آن

 طلبی دانستتوان سخنان آنان را صرفاً منفعت سران قبائل و نمی

اند در اکثر موارد چنانچه ايراداتی که به محمد و قرآن گرفته

 (.426ی)صفحه «طلبی محمددرست است. ازجمله درمورد برتری

 

                                                           
 10ابن خلدون، صی مقدّمه .1

 .24مومنون،  .2
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 در جواب بايد گفت: 

ی مؤمنون درمورد قوم حضرت سوره 24یی شريفهاوّاًل ـ آيه 

را يادآور  عاست و سخن کفّار و معاندان زمان حضرت نوح عنوح

 شناس معاصر!! بدون توجّه کافی به آيات و سیاقشود که قرآنمی

 بر اسالمی شريفه را درمورد کفّار و مخالفین زمان پیامآن، آيه

 است!! )ص( درنظر گرفته

ن انديثانیاً ـ در قرآن کريم در آِيات متعدّدی، از مخالفین و مع 

قرآن کريم طلب برهان و دلیل شده است ولی همواره سخنان آنان 

 همراه با ادلّه )اّتهامات( زير بوده است:

إِنْ  1أَنتُمْ تُبِْصرُونَهَلْ هَذَا إِلَّا بَشٌَر مِثْلُکُْم أَفََتأُْتونَ السِّحَْر َو  

إِنَّهُمْ کَانُوا إِذَا قِیلَ لَهُمْ لَاإِلََه إِلَّا اهللُ  2هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

أَ  4وَ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِکُوا آلِهَِتنَا لِشَاعٍِر مَّجْنُونٍ  3يَسْتَکْبِرُونَ

وَ انطَلَقَ اْلمَلَُأ ِمنْهُمْ أَنِ 5هَذَا لَشَیْءٌ عُجَجَعَلَ الْآلِهََة إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ 

کَذَلِكَ مَا أَتَى  6امْشُوا وَ اصِْبرُوا َعلَى آلَِهتِکُمْ ِإنَّ هََذا لَشْیءٌ يَُرادُ
                                                           

 .3انبیاء، .1

 .24مدثر،  .2

 .35صافات،  .3

 .36صافات،  .4

 .5ص، .5

6. 2 ،6. 
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وَ إِذَا ِقیلَ  1الَّذِينَ مِن َقبِْلهِم مِن رَّسُوٍل إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

بِعُوا مَا أَنزَلَ اهللُ قَالُواْ َبلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عََلیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ کَانَ لَهُمُ اتَّ

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى  2آبَاؤُهُمْ الَيَعْقِلُونَ شَیْئًا وَ الَيَْهَتدُونَ

 مَاأَرْسَلْنَا مِن قَْبِلكَ فِی وَ کَذَلِك3َأُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ 

قَرْيَةٍ مِن نَّذِيٍر إِلَّا قَالَ مُتَْرفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى 

 4آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

  

و آنچه آقای سها آورده مربوط به قوم نوح است که به  

 پیامبرشان نسبت دادند! چنانکه قرآن بدان تصريح دارد.

اد که ازنظر آقای سها افرباری اينهاست أدلّه و براهین کسانی 

ر بکه ! بودند. امّا مگر غیر از اين است که هر زمانی!باهوش تر مردم

-دادند و میل و رياست و... میی قدرت و ماهاپیامبر اسالم وعده

 ی سازش و نرمش با رسول اکرم از تخفیفاتهاخواستند که با بهانه

ر و پیامبر در مورد امور دنیوی خود برخوردار باشند با آيات استوا

 شدند که:محکم و پرصالبت قرآن کريم مواجه می

                                                           
 .52ذاريات،  .1

 .170بقره،  .2

 .22زخرف،  .3

 .23زخرف،  .4
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 شَْیئًا َقلِیًلا. إِذًا وَ لَوْاَل أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَْد ِکدتَّ تَرَْکنُ إَِلیْهِمْ  

 1لَّأََذقْنَاكَ ضِْعفَ الْحَیَاةِ وَ ضِعَْف الْمَمَاتِ ثُمَّ الَ تَجِدُ لَكَ َعلَیْنَا َنصِیرًا

یل و اگر استوارت نداده بوديم نزديك بود که اندکی به آنان م» 

-کنی آنگاه تو را دوچندان در دنیا و دوچندان در آخرت عذاب می

 «!يافتیدر برابر ما ياوری نمی کرديم و برای خود

 

که حريص قدرت و رياست باشد در مقابل پیشنهادات  آيا کسی 

گويد؟ آيا در رؤسا و اشراف قوم چنین با صالبت و محکم سخن می

طلب از اين لحظات و از  ايم که اشخاص قدرتطول تاريخ نديده 

- اين پیشنهادات، به عنوان لحظاتی طاليی برای پیشرفت قدرت

اند؟ پس چرا رسول گرانقدر اسالم های خود استفاده نمودهطلبی

 ی اينگونه پیشنهادات زده و شعارشان درهمواره دست رد بر سینه

مقابل تهديـدات و آزارهـای آنـان ـ که در پی اين پیشنهادات 

 کننده بود ـ همواره اين سخن خدا بود که:تطمیع 

تََب اهللُ لَنَا هُوَ مَْوالَنَا وَ عَلَى اهلِل َفلَْیتَوَکَّلِ قُل َلن يُِصیبَنَا إِلَّا مَا کَ  

 2الْمُؤْمِنُونَ

ا بگو: مصیبتی جز آنچه که خدا برای ما مقرّر کرده است به م» 

 .«نخواهد رسید، او موالی ماست و مؤمنان بايد بر خدا توّکل کنند

                                                           
 .75و  74اسراء،  .1

 .51توبه،  .2
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باری، ازنظر قرآن کريم، عدم قبول دعوت قرآن کريم ازجانب  

 مخالفین و معاندين خود به جهت هوش باالی آنان نبوده است بلکه

برعکس، آنان کسانی بودند که عقل و هوش خود را برای فالح و 

رستگاری و هدايت به کار نبردند بلکه همه چیز در ديدگاه آنان 

ات مادّی و مناسبات و طبقات همواره با سود و زيان و محاسب

ود اجتماعی مورد قبول آنان قابل پذيرش بود و انتظار آنان چنین ب

لّق متع که اگر قرار بر نبوّتی هم باشد الجرم اين مقام بايد به افراد

 ی شريفه در اينی اجتماعی آنان اعطاء شود چنانکه آيهبه طبقه

 فرمايد:مورد می

 1 هََذا الُْقرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مَِّن الْقَْريَتَیِْن عَظِیمٍ وَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ  
دو قريه )مکّه و  گفتند چرا اين قرآن بر مرد بزرگی از آن» 

 (2)«طائف( نازل نشد؟

 

                                                           
 .31زخرف،  .1

داده شود سزاوار بود که ( ـ يعنی، اگر قراربود مقام نبوّت وپیامبری به اشخاص 2)
حبیب بن عمرو بن عمیر »از اهل مکّه و يا « ی مخزومیولید بن مغیره»اين نبوّت به 

از اهل طائف که از اشراف بودند داده شود! ـ مراجعه شود به تفسیر طبری، « الثّقفی
 .زُخرف 31ی ذيل آيه
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 زناشویی پیامبر!تامین جنسی پیامبر و شبهه: 
 

در اين بخش از کتاب، آقای سها از هیچ تهمت و افترايی در  

حضرت را در حقّ پیامبر ارجمند اسالم کوتاهی نکرده است و آن 

های آورَد و ازدواج( پايین می427یران )صفحهحدّ يك فرد شهوت

کند رانی و میل جنسی خالصه میحضرت را تنها در شهوتآن

م های رسول اکرنمونه از ازدواج( و در ادامه به چند 427ی)صفحه

ك ها را نثار ساحت پاها و دروغکند و انواع تهمت)ص( اشاره می

 کند.نبیّ اکرم )ص( می

  

 پاسخ:
 هایی ازدواجدانم ابتدائاً درمورد فلسفهجهت الزم می بدين

 یهای اشاره شدهرسول اکرم سخن بگويم و متعاقباً به نقد نمونه

 ايشان بپردازم:

ی پیامبر اکرم ازجمله مواردی است که توّسط خاور هاازدواج 

و  شناسان مغرض و معاندان دين اسالم از دير باز مورد تاخت و تاز

و  طعنه قرار گرفته است و البّته محقّقان اسالمی در ادوار مختلف

به  وهای پیامبر پرداخته به صُوَر گوناگون به شرح و تحلیل ازدواج

اند و ابهامات را به وضوح روشن ه سخن گفتهتفصیل در اينبار

 اند.کرده
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های رسول اکرم بايد ی ازدواجبرای روشن شدن دلیل و فلسفه 

 موارد زير را مورد توجّه قرار داد:

ی جنسی خود به ـ پیامبر تا سنّ پنجاه سالگی و اوج غريزه 

 غیراز حضرت خديجه همسر ديگری برنگزيدند.

چند  اکرم به جُز عايشه بیوه بودند و حتّیی زنان پیامبر ـ همه 

 ند.نفر از آنان همانند اُّم سََلمه و سُوده از ايشان بزرگتر بود

ال های پیامبر اکرم در حدّ فاصل هجرت به مدينه تا سـ ازدواج 

 52یی شريفههفتم هجرت صورت گرفته است و با نزول آيه

 ی احزابسوره

جٍ وَلَوْ ْن أَزْوَامِِهنَّ َل بِبَعُْد وَ لَا أَن َتبَدَّلَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن 

که در سال هفتم هجری نازل شده است   أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

 شمرد.حضرت جايز نمیازدواج ديگری را بر آن

ی زندگی پیامبر اسالم با درنظر گرفتن اين موارد و با مطالعه 

له و بیوه يعنی سا 40سالگی با زن  25)ص( که ايشان در سنّ

کنند وپیامبر اسالم تا زمان فوت حضرت خديجه ازدواج می

کنند و در محیطی که حضرت خديجه تنها با ايشان زندگی می

شده، هیچ زن ديگری اختیار ازدواج مجدّد ناپسند شمرده نمی

کنند همچنین اگر اين امر را حضرت خديجه خوش نداشت و نمی

( 427ی ه قول آقای سها)درصفحهشد! بمانع ازدواج پیامبر می

های خود را توانست پشت نام خدا پنهان شود و ازدواجپیامبر می

يك از اين کارها را توجیه دينی و شرعی کند ولی پیامبر )ص( هیچ
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سالگی و بخش اعظم عمر و جوانی خود را با  50انجام نداد و تا سّن 

ـ نیز از همان يك زن سر کرد و تمام فرزندانش ـ به ُجز ابراهیم 

 يك زن بودند.

-پرستی شديد میهمچنین اگر پیامبر)ص( دارای خوی شهوت 

سها( چه لزومی داشت که در سال هفتم  427یبودند )صفحه

ی احزاب( ازدواج مجّدد را بر خود سوره 52یهجری )بنا بر آيه

تحريم نمايند؟ به عالوه اگر کسی دارای تمايالت شديد شهوانی 

کند های دنیوی وادار میزنان خودرا به زينت و آرايش باشد قاعدتاً

قای سازد امّا قرآن کريم که به قول آو بستر را بر آنان آماده می

است  سها در حدّ کارگزار حرمسرای محمد پايین آورده شده

 فرمايد:ـ سها( خطاب به زنان پیامبر )ص( می427ی)صفحه

 1َبرَّْجنَ تَبَرَُّج الْجَاهِِلیَّةِ اْلأُولَىوَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لَا تَ 

به  هايتان آرام گیريد و همانند دوران جاهلیّت پیشیندر خانه» 

 «خودنمايی نپردازيد.

 

ی آيات آنان را به عفّت و پاکدامنی و حجب و حیا و در ادامه 

کند. حال با توّجه به موارد فوق، پرسش اين است که سفارش می

که پیامبر اکرم در مدّت هفت سال )از  موجب شده استچه اموری 

زمان هجرت تا تحريم ازدواج بر پیامبر( مکرّر زناشويی کند؟ و در 

                                                           
 33احزاب،  .1
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اوج زمان پرآشوب آنروزگار، پیامبری که با اموری چون تربیت و 

ها و معضالت اجتماعی، حّل و فصل مسائل تعلیم دينی، جنگ

های تن به ازدواج درگیر بوده مالی، تدارك قُوا، رتق و فتق امور...

متعدّدی بدهد که به طور طبیعی نیز مشغول شدن در چنین امور 

 دارد.ای هر انسانی را از پرداختن به امور جنسی بازمیپُر مشغله

نويسان بر  مطابق آنچه از قرآن کريم و شواهد و مطالب سیره 

ظر ها درنجی زير را برای آن ازدواهای عمدهتوان علّتآيد میمی

 گرفت:

ی خويشاوندی بین عرب، ـ به دلیل حرمت و احترام رابطه 

پیامبر اسالم با ايجاد پیوند ازدواج با قبايل متخاصم، مانع بروز 

 (1)شد.های قبايل مختلف میها و کارشکنیجنگ

ی دشمن که در ی ازدواج پیامبر با زنی از قبیلهـ در نتیجه 

کرد و باعث ها با ُاسَرا فرق میسلمانجنگ اسیر شده بود، رفتار م

 (2)شد.آزادی بسیاری از اُسَرا توّسط مسلمین می

ی نزديك خود )که ی خود با صحابهـ به جهت تقويت رابطه 

ی توان به ازدواج با عايشه و حفصه که منجر به تقويت رابطهمی

                                                           
ابوسفیان که عامل مؤثّری در  ( ـ همانند ازدواج پیامبرص با اُمّ حبیبه دختر1)

 .ها و فتح مکّه بودکاهش جنگ

مصطلق است ی بنی( ـ شاهد اين امر، ازدواج پیامبر با جُوَيريه دختر رئیس قبیله2)
مصطلق را آزاد ی اُسَرای بنیکه مسلمین به حرمت خويشاوندی پیامبرص همه

 .کردند
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پیامبر با ابوبکر و عمر شد و يا تزويج دختران خود به عثمان و 

 ی(.عل

ی جامعه که شکنی يك رسم غلط و خرافهـ به دلیل حرمت 

- پیامبر اسالم به عنوان پیشگام در عمل به وحی، مأمور به تقدّس

 اش(.ش همسر پسرخواندهشد. )ازدواج با زينب بنت جَحْشکنی می

ين ـ به دلیل اينکه زنان پیامبر نقش مهمّ و خاصّی در ترويج د 

ز اتاريخ اسالم عايشه اُّم المُؤمنین  کردند چنانکه درايفاء می

رود و بخش مهمّی از فقه اسالمی مراجع معتبر حديث به شمار می

 که مربوط به احکام زنان است از سوی زنان پیامبر نقل شده است.

ـ به دلیل شفقّت و سرپرستی زنان و يتیمان آنان و تشويق  

اکرم با زينب توان به ازدواج رسول اصحاب خود به اين کار )می

 بنت خُزَيمه و اُّم سََلمه اشاره نمود(.

 بايد در نظر داشت که پیامبر در زناشويی بنا به صراحت قرآن 

ها نیست و کريم دارای حقوق شخصی است و سرمشق مسلمان

های متعّدد برای دهد که در ازدواجاين امر کامالً نشان می

 ست. در اينجا الزمای درنظر گرفته شده اپیامبر)ص( مصالح ويژه

پورت خاورشناس منصف اسالمی و  دانم ديدگاه جان ديونمی

د را درمور« عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن»ی کتاب نويسنده

ينت ززنان پیامبر و تخییر زنان پیامبر در میان دو امر طالق و ترك 

 ی احزاب ذکر گرديده است ذکر نمايم:سوره 28ی دنیا که در آيه
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-یمنظران تصوّر ای از کوتهای اهل عناد و الحاد و دستهدّهع» 

رده ککنند که پیامبر )ص( از راه هوای نفس با زنان متعدّدی ازدواج 

است. متأسّفانه تصوّر اين اشخاص به صورت گمان و از گمان به 

ی صورت شبهه و از شبهه به صورت سوءِ ظن و از سوِء ظن به درجه

ی چیزی که نزد من مسلّم است اين است رسد. ولسخافت رأی می

 ینظر و نادان هستند زيرا آيهی اين افراد مردمی کوتاهکه همه

ز ی زنان پیغمبر اقرآن که اساس آن حاکی از نفی زينت و منع همه

ی زناشويی را بر اساسی گذشته رابطهاستعمال آن است و از آن

است و ضمنًا  دهد که مطلقاً منافی زندگانی جنس لطیفقرار می

 وا وهارتباط بین پیغمبر و زنانش را به طرز روشنی که کامالً مخالف 

تعال بینیم که خداوند منمايد و از اين باالتر میهوس است بیان می

ی آنان طالق صورت همهدهد که در غیر اينبه پیغمبر دستور می

يور های زنانه درمورد استعمال زبگیرند و مانند ساير زنان از هوس

 و زينت برخوردار شوند و إاّل با طبیعت ديگری که مخالف طبیعتِ 

تواند به دنیوی است خوگرفته و راه زهد پیش گیرند. هرکسی می

ی اطراف و جوانب اين آيه برخالف سهولت تشخیص دهد که همه

-پرستی هیچشهوات و تمايالت نفسانی است زيرا در عرف شهوت

قاطع و تا حدّی خشن استعمال گاه کلماتی بدين صورت صريح و 

ه شود. دلیل ديگر بر برائت رسول اکرم از هوسرانی اين است کنمی

زوجاتش را از نظر تمتّع که نیروی خیال عامل آن است تزويج 

 ننمود زيرا اگرازدواج وی مولود شهوت بود،
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ی آن استعمال زينت و زيور و نمايش ظرافت و زيبايی الزمه 

ت را از استعمال زينها آن بر با کمال صراحتکه پیاماست. درحالی

شند که اگر تحّمل پذيرفتن اين امر را نداشته بامنع نمود تا جايی

 ه کسیتوانند طالق بگیرند. با توجّه به اين سابقه آيا جا دارد کمی

ش رانی بداند و آيا غیر از نماياين نحوه فکر را جزو افکار شهوت

شود و آيا ی ديگری مالحظه مینکتهکمال انسانیّت در اين عمل 

ا آن منظر از زينت، جُز اين است که تبعیّت نُه زن از پیامبر و صرف

 ی عالیی کمال انسانیّت و حصول درجهرا دلیل بر وصول به مرحله

 «.عظمت بدانیم.

 شبهه: زنان حالل بر محمد.
 اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَُهنَّ وَ مَا يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ َأزْوَاجَكَ

مَلَکَتْ يَِمینَُك مِمَّا أَفَاء اهلُل َعلَیْكَ َو بَنَاتِ عَمَِّك وَ بَنَاتِ َعمَّاتِكَ وَ 

جَرَْن مَعَكَ َو امْرَأًَة مُّؤْمِنَةً إِن هابَنَاتِ خَالِكَ َو بَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِی

إِنْ أَرَاَد النَّبِیُّ أَن يَسَْتنکِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ 

دُونِ اْلمُؤْمِنِیَن قَدْ عَلِْمنَا مَا َفرَضْنَا عََلیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَکَتْ 

 1أَيْمَانُهُمْ لِکَیْلَايَکُونَ َعلَیَْك حََرجٌ وَ کَانَ اهللُ غَفُورًا رَّحِیمًا

ای ای پیامبر ما برای تو آن همسرانی را که مزدشان را داده»  

حالل کرديم و کنیزانی را که خدا در اختیار تو قرار داده و دختران 

-هايت و دختران دايی تو و دختران خالهعمويت و دختران عمّه
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اند و زن مؤمنی که خود را به پیامبر هايت که با تو مهاجرت کرده

که پیامبر بخواهد اورا به زنی گیرد ]اين ازدواج هديه کند درصورتی

دانیم ی توست نه ديگر مؤمنان. ما نیك میاز روی بخشش[ ويژه

ايم تا برای تو که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرّر کرده

 «.مشکلی پیش نیايد و خدا همواره آمزرنده و مهربان است

 تمام زنان ]به جز در اين آيه، محمد از قول خدا، تقريباً 

 ی يك مثل خواهر و مادر و دختر، که البته زناشويیخويشان درجه

ه با آنان برای هر انسانی مشمئز کننده است[ را بر خود حالل کرد

است به هر تعداد و به هر مّدت. حرمسرائی کامل که هر پادشاهی 

 کند در انتهای اين آيه از قول خدا آورده است کهآرزويش را می

ينهمه را بر تو حالل کرديم تا تو دچار مشکل نباشی يعنی هدف ا

خدا آن است که مبادا محمد در ارضای شهوتش دچار کوچکترين 

-)صفحه« مشکلی شود. مبادا زنی را بخواهد و نتواند تصاحب کند

 ـ سها( 428ی

 

 پاسخ:
يك از مفسّرين قرآن کريم چنین در جواب بايد گفت که هیچ

تقريباً تمام زنان )به »اند که ی شريفه نکردهن آيهبرداشتی را از اي

ی يك مثل خواهر و مادر و دختر، که البتّه جز خويشان درجه
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زناشويی با آنان برای هر انسانی مشمئز کننده است( را بر خود 

 (428ی)صفحه«! حالل کرده است به هر تعداد و به هر مدّت

 

ها آن توانست از میانزيرا اين آيه کسانی را که پیامبر )ص( می 

-نآی همسری برگزيند بیان فرموده نه آنکه الزم بود پیامبر با همه

 طبقه و گروه زناشويی کند! به بیان ديگر اين آيه در جهت تأيید

بود  هايی است که پیامبر اکرم تا زمان نزول آيه انجام دادهازدواج

-هرکسی توانسته هرچه دلش خواست و بانه اينکه پیامبر )ص( می

که دلش خواست ازدواج کند!! چنانکه طبری به حق گفته است که 

ر ی زنانی که ذکرشان رفته مجموعاً بمنظور آيه اين نیست که همه

ازدواج کنند. ها آن یتوانسته با همهپیامبر حالل بوده و ايشان می

کند که ی انتخاب پیامبر را بیان میی شريفه دايرهبلکه آيه

ی محدود برگزيده شدند. چنانکه ابن دستهیان آنهمسرانش از م

کثیر در تفسیر خود ضمن تفسیر و توضیح معنی فوق از آيه، مبنی 

اج، شده برای ازدوی انتخاب رسول اکرم از میان زنان وصفبر دايره

 علّت و دلیل ذکر خويشاوندان پیامبر اکرم را برای گزينش همسری

 کنند:از میان آنان چنین بیان می

)هذا عَدلٌ وََسطٌ بَینَ اإلفراط َو التّفريط، فَإنَّ النَّصاری اليََتزَوَّجُون 

اَجداد فَصاعِدًا وَ الیَهُود  سَبعَةإاِلّ إذا کان الرَّجُُل بَینَهُ و بَینَها  ةالمَرأ

 ملةُالکا يعةُ يَتَزَوَّجُ اَحَدُهُم بِنَت أخیهِ وَ بِنتَ اُختِهِ فَجاءَت هذِهِ الشَّر

و بِنَت الخالِ َو  لَعمّةبِهَدمِ اِفراط النَّصاری، فَاَباحَ بِنتَ العَمِّ وَ ا ةُالطّاهر
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بِنتِ األخ و االُخت، َو  حَةِوَ تَحريم ما فَرَّطَت فِیهِ الیَهُودُ مِن إبا لَةالخا

 هذا بَشٌع فَظیع.(

اين بیان أخذ حکم وسط بین افراط و تفريط است زيرا » 

ها آن که بینکردند مگر زمانینمی مسیحیان با هیچ زنی ازدواج

-ی خويشاوندی بیرون از هفت نسل برقرار باشد و در عینرابطه

 حال يهوديان چنان تفريط کرده بودند که ازدواج با برادرزاده و

دانستند پس شريعت کامل و پاك اسالم خواهرزاده را مباح می

ع د را وضها قوانین جديد خوبرای از بین بردن اين افراط و تفريط

 نمود پس با مباح نمودن ازدواج مرد با دختر عمو و دختر عمّه و

 ها وهای مسیحیان و زشتیدختر دايی و دختر خاله اينگونه افراط

 «های يهوديان را باطل اعالم نمود.کاریشنیع

ی انتخاب شود اين آيات در واقع دايرهپس چنانکه مالحظه می 

، مسر از میان زنان يادشده در آيهپیامبر اکرم را برای انتخاب ه

ج نويسان مصداق ازدواکند چنانکه عموم مفسّرين و سیره بیان می

از  ی شريفه در ارتباط با قسمتیپیامبر اکرم را در مورد بیان آيه

 خَالِكَ وَ نَاتِ َو بَوَ بَنَاتِ َعمِّكَ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِكَفرمايد: آيه که می

ينب یامبر زپی هتنها دختر عمّ» جَرْنَ مَعَكَهااللَّاتِیبَنَاتِ خَالَاتِكَ 

ی زن خويشاوند ديگر از اين محدودهدانند و هیچ بنت جحش می

 «. اندانتخاب پیامبر را ذکر نکرده

ی شريفه روايتی را از چنانکه اکثر مفسّرين ذيل اين آيه

عموی  طالب )دخترنی دختر ابیهااند که: ُامّابوکريب نقل نموده
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پیامبر اکرم )ص(( گفت: رسول اکرم از من خواستگاری نمود و من 

حضرت عذر مرا پذيرفت آنگاه اين آيه نازل شد و عذر آوردم و آن

من به دلیل آنکه هجرت نکرده بودم برای آن حضرت حالل نبودم، 

ی اين حکم قرار گرفتم و از اين قید رها در نتیجه بیرون از دايره

ود به تفسیر طبری و تفسیر کشّاف و ابن کثیر در شدم. )مراجعه ش

ی احزاب(. پس با توجّه به مطالب فوق انصاف سوره 50یذيل آيه

علمی منتقد و روش تحقیق ايشان در مراجعه به منابع تفسیر و 

شود و آنجاکه ادّعا نمودند که کتب اسالمی بر همگان آشکار می

شود برای اينکه میبه معتبرترين تفسیرهای موجود هم مراجعه »

ای با توجّه به قرآن و سنّت روشنتر شود نه اينکه نظر مفهوم آيه

ـ سها( مشخّص است که  30ی)صفحه« مفسّر، اصل قرار داده شود

اساس و شعارگونه ای اين گفتار در مراجعه به منابع، بیتا چه اندازه

بوده است و ايشان با گفتن اين سخن منحصرًا در پی اغواء و 

-مراهی خواننده و مجاب کردن آنان برای قبول مطالب خود بودهگ

 اند.
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 شبهه: ازدواج با کودك صغیر!!

سالگی به  7يا  6سالگی عايشه را در سّن  53محمد در سّن » 

ب ازدواج خود درآورد. اوّاًل اينکار يعنی نابود کردن حّق انتخا

همسر برای دختر. کودکی چون عايشه که حتّی مفهوم ازدواج را 

 53داند چرا بايد بدون آگاهی و خواستش به ازدواج مردی هم نمی

-نشأ يك حکم فقهی است که پدر میکار محمّد مساله درآيد اين

ض تواند کودکانش را قبل از بلوغ به ازدواج ديگران درآورد که نق

 آشکار حقوق بشر است. ثانیاً آيا نبايد تناسبی از نظر سنی بین

سال کجا؟ اين نیز  53سال کجا و  6همسران وجود داشته باشد؟ 

 «توجّهی کامل به حقوق و احساسات و عواطف زوجه است.بی

 ـ سها(430ی)صفحه

 

 پاسخ:
 در جواب بايد بگويم که: 

نويسان درمورد سّن عايشه به هنگام ازدواج با پیامبر سیره 

اند چنانکه برخی روايات از )ص( مطالب مختلفی را ذکر کرده

کند و چون او سالگی حکايت می 7ازدواج پیامبر )ص( با عايشه در 

نويسان و علمای اسالمی،  ساله بود او را به خانه برد. سیره 9

-مخصوصاً در دوران معاصر به تحلیل و تنقیح اين روايات پرداخته

اند که داليل آنان را متعاقباً بیان خواهیم نمود. امّا آنچه که اهمّیّت 
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نويسان قديمی نیز در اينباره سخنان دارد اين است که حتّی سیره

 جعفر مرتضیخ اند چنانکه استاد شیضدّ و نقیضی را مطرح کرده

اين آراء « النّبّی األعظم )ص( ةالصّحیح من سیر»عاملی در کتـاب 

ها را تدوين کرده و به استدالل و بررسی آن روايات و نظرات سیره

 نويسند: و آراء برآمده است. از جمله ايشان می

وَ ِ لبِعثَةالَ َم أوَّمَن أسلَِ جُملَةفِی  ئِشَةَ)إنَّ ابنَ اسحاقَ قَد عَدَّ عا

ا نفَلَو جَعَل اً...انسان نیةأسلَمَت بَعَد ثَماها آن و ةٌهِیَ يَومَئِذٍ صَغِیرَ

 17یها کانَ  عَلَلعَقدِ سَبعَ ِسنینَ فَإِّن عُمَرها حِینَ ا لبِعثَةِعُمرَها حینَ ا

  سَنَة 20 ةو حِینَ الهِجر سَنَة

شود( ابن اسحاق )که از قديمترين سیره نويسان شمرده می»  

 يشه را از کسانی به شمار آورده که در آغاز بعثت پیامبر بدوعا

ايمان آوردند در آن روزگار عايشه کوچك بود و به قول ابن 

تن، اسالم آورد اينك اگر عمر عايشه را به  18اسحاق، پس از 

 سال، 7سال حساب کنیم )چون کودكِ پايین تر از  7هنگام بعثت 

صورت سنّ وی در زمان  اينکند( در اسالم آوردن را درك نمی

شود و در زمان هجرت )که هنگام عروسی سال می 17عقدکُنانش 

 «. سال پس از بعثت( 13سال داشت )يعنی  20عايشه بود( 

 امّا علما و محقّقین اسالمی از راه ديگری نیز، سّن ازدواج 

 ا سنّ ی سنّ او باند و آن مقايسهعايشه را با پیامبر)ص( اثبات کرده

بکر است. که در اين مقال برای روشن هرش اسماءِ بنت ابیخوا

 کنیم:شدن موضوع به اختصار توضیحاتی را ذکر می
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بر نخست اينکه: روايات و گزارشاتی که از ازدواج عايشه با پیام

اند همگی اتّفاق نظر دارند که حضرت خديجه )ص( سخن گفته

ز هجرت( فوت بعثت )سه سال قبل ا 10سالم اهلل علیها در سال 

 اوّل اند و اُّم المُؤمنین عايشه دو يا سه سال بعد )يعنی سالکرده

ات بعثت( با پیامبر ازدواج کرد. به عنوان مثال در طبق 13هجرت و 

عَشر لِ يجَةُخوانیم: )تُوُِفّیَت خَدِ چنین می 18یصفحه 8الکبری جلد

  هِیَ وَسِنینَ ِبثَالثِ ةخَلَونَ مِن شَهِر رَمَضان و ذِلكَ قبل الهجر

 يَومَئِذٍ بِنت َخمس و سِتِّین

از هجرت در خديجه ده روز بعد از ماه رمضان سه سال پیش»

 «شصت و پنج سالگی درگذشت.

 

 همچنین در صحیح بخاری چنین گزارش شده است که: 

ما غِرتُ عَلَی  أَةٍرَضِیَ اهللُ عَنها قالَت: ماغِرتُ عَلَی امرَ ئِشَةَ)عَن عا

ذِکرِ َرسول اهللِ صَلَّی اهلُل عَلَیِه وَ َسلَّمَ إِيّاها، قالَت: وَ  ةِمِن کَثرَ يجةَخَدِ

ی خديجه، به هیچ زنی به اندازه» 1تَزَوَّجَنِی بَعدَها بِثَالثِ سِنِینَ

خدا کرد رسولخدا بسیار از او ياد میحسادت نکردم، زيرا رسول

 «سه سال بعد از خديجه با من ازدواج کرد.

                                                           
 صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَصحیح بخاری، باب تزويج النّبیّ  .1
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امبر ی اينگونه روايت که از زمان ازدواج عايشه با پیبرای مطاله

توان به موارد زير مراجعه کرد )که در دهند می)ص( گزارش می

 م(:کنییی کالم تنها به ذکر منابع اکتفا ماينجا برای پرهیز از اطاله

 ةئشعا ةـ ذيل تذکر 135ی، صفحه2ـ سیر اعالم النُّبَالء، جلد 

 بکر(بنت ابی

 لَّمَ سَوَـ صحیح البخاری، باب تزويج النّبیّ صَلَّی اهللُ عَلَیهِ  

 ئشة.عا

 61ی، صفحه8ـ الطّبقات الکبری، جلد 

 60ی، صفحه8ـ الطّبقات الکبری، جلد 

  

 :ئشةدوّم: سنّ اسماءِ خواهر عا 

فِی  بَِمکَّةَنويسد: )وَ تُوُفَِّیت َاسماءُ ابن عبد البّر قرطبی می 

ثَالث و َسبعِینَ بَعد قَتلِ ابِنها عَبد اهلل بن الزُّبَیر  َسنَةجمادِی االُولی 

ی هجری اسماء در جمادی االوّل هفتاد و سه» ئَة سَنَةوَ قَد بَلَغَت مِا

بعد از قتل پسرش عبد اهلل بن زُبَیر در مکّه فوت کرد او صد سال 

 1«عمر کرد

نويسد: )و ماتَت اَسماءُ بِنت ابن سعد نیز در طبقات الکبری می 

بَکر الصِّدّيق بَعدَ َقتلِ ابنِها عَبداهلل بن الزُّبَیر بَِلیالٍ وَ کانَ قَتلُُه أبِی

ثَالث َو  سَنَةخَلَت مِن جمادِی االُولَی  لَیلَةٍ ةيَوم الثَُّلثاءِ ِلسَبع عَشر

                                                           
 1783یو صفحه 1782ی، صفحه4االصحاب، جلد فةاالستیعاب فی معر .1
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اسماء دختر ابوبکر صدّيق چند شب پس از کشته شدن » 1سَبعِین

عبداهلل بن زُبَیر درگذشت و کشته شدن پسرش به روز سه  پسرش

 «شنبه هفدهم جمادی االوّل سال هفتاد و سه بوده است

مورّخ مشهور اهل سنّت ذهبی سنّ اسماء را به هنگام قتل  

او » 2سََنة ئَةوَ کانَت بنت مِاشمارد: سال می 100عبداهلل پسرش 

 «زنی صد ساله بود

دمشق،  ينةجمله ابن عساکر )تاريخ مدمورّخین ديگر نیز از 

ء ذيل اسما اسد الغابة فِی معرفة الصّحابة( و ابن اثیر )69، ص9ج

بکر( و مسعودی مورّخ و فقیه شافعی معتزلی )مُروج بنت ابی

-ء بنت اَبی، ذيل ابن الزّبیر و اُمّه اسما2الذَّهَب و معادن الجواهر، ج

بکر در ماء بنت ابی( همین مطلب را از سّن فوت اس398بکر، ص

 اند.کتب خود گزارش نموده

 

 ی سنّ عايشه با خواهرش اسماء:سوّم رابطه 

ِبعَشر ئِشةَ نويسد: )وَ هِیَ اَکبَُر مِن اُختِها عاابن کثیر دمشقی می 

 «اسماء[ از خواهرش عايشه ده سال بزرگتر بود»] 3سِنِین

                                                           
 255ی ، صفحه8الطبقات الکبری، جلد .1

 293ی، صفحه2سیر اعالم النّبالء، جلد .2

 381، ص8، جيةو النّها يةالبدا .3
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ة بِبِضعَ عشر ئِشَةَنويسد: )وَ کانَت اَسَنُّ مِن عاو يا ذهبی می

 «تر بوداسماء تقريباً ده سال از عايشه مسن» 1سَنَة

نويسد: )قاَل عبدُ همچنین در جايی ديگر از کتاب خود می 

  2بَعَشر( ئِشَةَالرَّحمن بن ابی الزّناد: کانَت اسماءُ َاکبََر مِن عا

رگتر عبدالرّحمان بن ابیِ الزّناد گفته که اسماء ده سال از عايشه بز»

 «بود

الَبِیها قال  ئِشةَنويسد: )و کانَت اُختُ عاهمچنین ابن عساکر می 

اسماء » 3بِعَشر سِِنینئِشةَ ابن ابی الزّناد و کانَت َاکبَُر مِن عا

زناد گفته که او ده سال از  ازجانب پدر، خواهر عايشه بود، ابن ابی

 «عايشه بزرگتر بود.

و  سالگی 100فوت اسماء را در پس با توجّه به گزارشات فوق که  

از هجرت سال قبل 27دهد که کنند نشان میهجری ذکر می 73

 (.100 – 73=  27متولّد شده است )

 

 حال با توجّه به موارد فوق اگر عايشه در سال دوّم هجری به 

 ی خانه

                                                           
 288ی، صفحه2سیر اعالم النُّبَالء، جلد .1

 289، ص2النّبالء، جسیر اعالم  .2

 69ی، صفحه8دمشق، جلد ينةتاريخ مد .3
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سال سن داشته  29پیامبر رفته باشد: اسماء در سال دوم هجری

سال از او کوچکتر بوده پس عايشه در سال  10است و چون عايشه 

ساله بوده که با پیامبر )ص( ازدواج کرده  19دوم هجری دختری 

است. همچنین اگر سال ازدواج را بنا به روايات ديگر سوّم يا 

 21يا  20چهارم هجری فرض کنیم سنّ عايشه در هنگام ازدواج به 

 رسیده است.سال می

 مبنای روايات مربوط به اسماءِ ما در اينجا سعی کرديم تا بر 

 خواهر 

اُمّ المُؤمنین عايشه سّن ازدواج ايشان را استخراج کنیم و 

 تناقضات حادّ میراث روايی و حديثی را مشخّص کنیم.
 البتّه از يك روش ديگری هم سنّ ازدواج عايشه با پیامبر را 
 توان از کتب سیره به دست آورد:می

  

نفر  5پس از ذکر اسالم آوردن  ی خودابن اسحاق در سیره

ق، طالب، ابوبکر صّدينخست )= خديجه، زيد بن حارثه، علّی بن ابی

 نويسد:ابوذر غفاری( می

 ئشة)ثُمَّ اَسلَمَ ناسٌ مِنَ العرب مِنهُم و اَسماء بنت اَبِی بَکر و عا

سپس مردمانی از قبايل عرب ايمان » 1ةبکر و هَِی صَِغیرَبِنت اَبی

                                                           
 143ی ابن اسحاق، صسیره .1
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-زجمله: اسماء دختر ابوبکر و عايشه دختر ابوبکر که او کمآوردند ا

 «سنّ و سال بود.

 

که به دعوت ابوبکر مسلمان ابن هشام نیز در ذيل نام کسانی 

بکر و هَِی بِنت اَبی ئشةو اَسماء بنت اَبِی بَکر و عانويسد: شدند می

عايشه که اسماء دختر ابوبکر و ها آن یو ازجمله»  1ة(يَومَئِذٍ صَغِیرَ

 «سنّ و سال بودکم

 

بکر تحت الزَُّبیر و اَسماء بِنت اَبینويسد: ابن عبد البر نیز می 

اسماء دختر ابوبکر همسر زُبَیر بن » 2بِمَکّةکانَ اِسالمُها قَدِيمًا 

 «های مسلمانان در مکّه بود.عوّام بود او از قديمی

وخواهر ايشان که اختالف سّن اسماء که با توجّه به رواياتی

ین توان از اين طريق سّن عايشه را تعیاند میعايشه را ذکر کرده

 کرد.

 

نويسد: )وَ ی اسماء دختر ابوبکرصدّيق میابن اثیر درباره 

 «او پس از هفده نفر مسلمان شد.» 3عَشر انسانًا سَبعةاَسلَمَت بَعدَ 

                                                           
 254، ص1ی ابن هشام، جسیره .1

 1782، ص4األصحاب، جلد  فةاالستیعاب فی معر .2

 اُسدُ الغابَه .3
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 بةفِی تمییز الّصحا بةابن حَجَر عَسقالنی نیز در کتاب اإلصا 

 بعةسَبَعدَ  قاَل ابن اسحاقبِمَکَّةَ نويسد: )اَسَلمَت َقدِيمًا چنین می

ه که او از قديم در مکّه مسلمان شد. ابن اسحاق گفت»عَشر نَفسًا(  

 « او پس از هفده نفر مسلمان شد.

بر اساس روايات فوق مسلمان شدن اسماء و خواهرش عايشه با  

 نانکهاند چترين مسلمانان بودهو اين دو از قديمی هم اتّفاق افتاده

 گويد:نَوَوی می

خَیثَمه فِی تارِيخِهَ عَن ابن اسحاق، َانَّ )و ذَکََر اَبوبَکر بن اَبی

ابن ابی »  1عشر اِنسانًا مِمَّن َاسلَمَ( نِیَةبَعدَ ثَما ةًاَسلَمَت صَغِیرَئِشةَ عا

که عايشه در سنین خیثمه در تاريخش از ابن اسحاق نقل کرده 

 «کودکی و بعد از هجده نفر مسلمان شد.

پس بنا به روايـات سیره اسمـاء و عائشـه به دعوت پدر خود  

عثت ابوبـکر مسلمان شدند با توجّه به اينکه ابوبکر در سال اوّل ب

نفر ابتدايی  20مسلمان شده بود و اين دو خواهر هم جزءِ 

خ های اوّل يا دوم بعثت رسال درها آن اند اسالممسلمانان بوده

 اند داده است چنانکه مورّخان هم نوشته

 نويسد:به عنوان مثال مَقدِسی می

                                                           
 تهذيب األسماءِ وَ اللُّغات، القِسم الثّانی مِن کِتابِ األسماءِ فِی النِّساء .1
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بن جَرّاح وَ الزُّبَیر بن عَوّام... وَ  ةو مِمَّن سَبَقَ ِاسالمُهُ اَبوعُبَید 

فَکانَ اِسالُم  ةوَ هِیَ صَِغیر ئِشةمِنَ النِّساءِ... َاسماء بِنت اَبِی بَکر وَ عا

که در اسالم آوردن ازجمله کسانی»   1هواُلءِ فِی ثَالث سِِنین.(

سبقت دارند ابوعبیده بن جّراح و زُبَیر بن عوّام... و از میان زنان... 

اسماء دختر ابوبکر و عائشه که خُردسال بود. اسالم اين دسته در 

 «ی سه سال انجام گرفت.فاصله

  

مان  المؤمنین عايشه در سال اّول بعثت اياگر فرض کنیم که اُمّ 

آورده باشد و در آن هنگام حدّ اقل سن الزم را برای تشخیص 

سال( در سال دوم هجرت  7ايمان و اسالم داشته باشد )= يعنی 

 سال بوده و اگر در سال سوّم هجرت ازدواج کرده باشد 22سنّ او 

رم هجرت سال بوده و اگر در سال چها 23سنّ او در آن موقع 

سال بوده است. البتّه معیارهای  24ازدواج کرده باشد سنّ او 

ديگری نیز برای نشان دادن سّن حقیقی ازدواج اُّم المُؤمنین 

کنیم به تفصیل خودداری میها آن عايشه وجود دارد که از توضیح

 توان به موارد زير اشاره نمود:ولی به اختصار می

 رادران و خواهران عايشه، مادرـ با بررسی سّن و سال ساير ب 

بر ايشان و ساير همسران ابوبکر صدّيق، سّن ازدواج عايشه با پیام

 اند.اکرم خیلی باالتر از قولی است که آقای سها ذکر کرده

                                                           
 15، فصل4البدء و التّاريخ، جزء .1
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ـ برخی از تواريخ از خواستگاری عايشه توسّط مَطعم بن عَدی  

کنند که اين موضوع قبل از ازدواج برای پسر خود حکايت می

پیامبر اسالم با عايشه صورت گرفته بود و طبیعی است که اگر اُمّ 

المُؤمنین عايشه قبل از خواستگاری پیامبر از ايشان خواستگار 

ديگری برای ازدواج داشته است، کامالً گويای اين موضوع است که 

عايشه در زمان ازدواج با پیامبر اکرم )ص( به سّن ازدواج رسیده 

تواند داشته خواستگاری ديگر چه معنايی میبود و اِاّل داشتن 

 (1)باشد.

-ادهای را انجام دهای ارزندهدر اين زمینه علمای اسالمی تالش 

 اريختاند و با اجتهاد و تالش خود و با نگاه تحلیلی به کتب سیره و 

وان تاند به عنوان مثال: در اينباره میرأی صواب را استخراج کرده

استاد شیخ محمّد رضا، « محمّد رسول اهلل»به کتاب ارزشمند 

ام اشاره نمود که سّن عايشه را به هنگ« فؤاد»ی سرپرست کتابخانه

ی توان به نويسندهسال شمرده است و همچنین می 18زفاف 

معروف مصری، استاد محمود العقّاد اشاره کرده که معتقد است 

نداشته  سال 15از سال و بیش 12هنگام، کمتراز عايشه در آن

 است.

                                                           
تراجم »( ـ برای شرح و توضیح مبسوط اين موضوع مراجعه شود به کتاب 1)

تألیف دکتر عايشه عبدالرّحمان بنت الشّاطی، چاپ دارالحديث « سیّدات بیت نبوّت
 .205ی قاهره، صفحه
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يث دهد که روايات و تاريخ و احادموارد فوق بار ديگر نشان می 

به عکس قرآن کريم، همواره در معرض صدق و کذب و خطا و 

صواب قرار داشته و به هیچ وجه شايسته نیست که عقیده را بر 

يات مبنای روايات، احاديث آحاد، بنا نهاد و گزارشات تاريخی و روا

 ودرطول تاريخ آلوده به انواع نیّات وتعصّبات  و احاديث چه بسا

اند چنانکه علمای ها و... شدهرويکردهای سیاسی و بزرگنمايی

اسالمی که روايات و احاديث جعلی را درمورد ازدواج عايشه با 

اند اند به اين امر اعتراف کردهپیامبر )ص( تنقیح و پااليش نموده

يات دستخوش برخی که به احتمال قريب به يقین، اين روا

 عايشه ها واقع شده باشد زيرا اَّم المُؤمِنینها و افراطبزرگنمايی

م کاند و بدين جهت ی پیامبر ارجمند اسالم بودهتنها همسر باکره

جلوه دادن سنّ عايشه را دلیلی بر برتری ايشان نسبت به ساير 

 اند.همسران پیامبر تلقّی نموده

گیری ايشان بسیار سها و نتیجهامّا بخش ديگر سخنان آقای  

اينکار محمد منشأ يك حکم فقهی »نويسد: جالب است که می

ان تواند کودکانش را قبل از بلوغ به ازدواج ديگراست که پدری می

 ـ سها( 430ی)صفحه« درآورَد که نقض آشکار حقوق بشر است

 در جواب بايد گفت:  

 هـت ازدواج اُمّ ی فقها اين حکم فقهی را به جاوّاًل ـ همه 

 المُؤمنین 
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زم دانند. به عنوان مثال اِبن حَعايشه با پیامبر )ص( مباح نمی

قَالنی در ( و اِبن حَجَر عَس409ی، صفحه9اُندُلُسی در المُحَلَّی )جلد

ا ( به اين استدالل اعتراض کرده و آن ر169، ص9فَتح الباری )جلد

پیامبر از خصايص  همانند داشتن بیش از چهار زن و هبه کردن به

فارغ )دانند. اند و قابل تعمیم به مسلمانان ديگر نمیپیامبر دانسته

 از اينکه سّن گزارش شده از عايشه صحیح باشد يا ناصحیح(.
بْتَلُواْ وَ افرمايد: می 6یی نساء آيهثانیاً ـ قرآن کريم درسوره 

ه به سّن نگاه کآا تا يتیمان رو » الْیَتَامَى حَتَّىَ ِإذَا بَلَغُوْا النِّکَاحَ
 «زناشويی برسند بیازمايید.

 

ی شريفه مشخّص است خداوند برای نکاح و چنانکه از متن آيه 

بَلَغُوْا »ازدواج سنّی را درنظر گرفته است که از آن به عنوان 

که زمان رسیدن به نکاح کند. روشن استياد می« النِّکَاحَ

داشته باشد که بتوان يتیمان را هايی بايدخصوصیّات و ويژگی

هنگام رسیدن به نکاح مورد آزمايش و امتحان قرار داد )که آيا 

جهت است که دار اموال خود باشند يا نه( و بدينتوانند عهدهمی

اند که اِبن عَبّاس و مُجاهد و سُدّی از مفّسرين صدر اسالم گفته

است و البتّه  رسیدن به سنّ بلوغ و احتالم« اَلنِّکاح»مراد از 

بَلَغُواْ »اند و مفسّران ديگر نیز همین معنی را از اين آيه فهمیده

-را يك زمان مشخّصـی برای رسیدن به سنّ ازدواج می« النِّکَاحَ

های بلوغ ازجمله احتالم و... است چنانکه داننـد که دارای نشانه
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منظور از بلوغ در »نويسد: زمخشری در تفسیر کشّاف چنین می

شود زيرا نجا بلوغ ازدواج است و اين امر با احتالم حاصل میاي

وقتی شخص به سّن احتالم رسید اهلیّت ازدواج را خواهد داشت و 

ی تفسیر )ترجمه« پذيرد.داند که ازدواج به چه هدفی انجام میمی

-ی مسعود انصاری، جلد اوّل، صفحهکشّاف زمخشری، ترجمه

ی ر تفسیر طبری ذيل آيه، انتشارات ققنوس(. و يا د585ی

 حَتَّىَ إِذَا بَلَُغواْ النِّکَاحَ خوانیم: )ی نساء چنین میسوره 6ی شريفه

عِندَ  حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النَِّکاحَنويسد )و يا می (1)يعنی حَتَّی إِذَا احَتلَمُوا(

 .الحُلُم

باری اين بود نظر و تفسیر مفسّرينِ َسلَف قرآن که جناب آقای  

ی کتاب خود برای فريب خواننده چنین وانمود کرده سها در مقدّمه

است که اگر مطلبی را برخالف برداشت ايشان، تفاسیر قديمی 

همانند طبری و کشّاف بیان کنند رأی صواب را همانی خواهد 

که در اينجا با ذکر رأی طبری و  (2)اند.دانست که اين تفاسیر گفته

 شود.زمخشری، انصاف علمی! آقای سها، مجدّداً برايمان آشکار می

بنابراين از آنجا که قرآن کريم برای نکاح، زمان مشّخص و  

شود که اين عالئم معیّنی را تعیین کرده است پس مشخّص می

ی قابل کنند تا چه اندازهمنشأ حکم فقهی که آقای سها ادّعا می

                                                           
 .رسندم میکه به سنّ احتال( ـ حَتَّىَ إَِذا بَلَغُواْ النِّکَاحَ يعنی هنگامی1)

 کتاب سها 30ی( ـ مراجعه شود به صفحه2)
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اعتماد است!! حکم فقهی که با نصّ صريح قرآن کريم مغايرت 

 داشته باشد آيا اعتماد به چنین حکمی رواست؟ 

در اين چند صفحه و همچنین صفحات فراوان کتاب خود، آقای 

 نهند و از هر مطلبیسها، عنوان و مسمّای کتاب خود را کنار می

تا بلکه در ذهن کنند برای نقد و حمله به قرآن استفاده می

ه کاز آن است خواننده چنین القاء نمايند که اشکاالت قرآنی!! بیش

اب، اند تا در نگاه اوّل با ديدن حجم باالی کتايشان ابراز داشته

لهی إخواننده تصمیم و نظر خود را أخذ نمايد ولی اين پیام و قانون 

 است که:
اهِهِمْ وَ اهللُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرَِه يُرِيدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اهللِ بَِأفْوَ 

 1الْکَافِرُونَ
هايشان خاموش خواهند نور خداوند )اسالم( را با دهانمی»

ن کنند درحالیکه خداوند نور خود را تمام خواهد کرد هرچند کافرا
 «خوش نداشته باشند

 

ثالثاً ـ اينکه آقای سها، ازدواج صغیر را توسّط پدر يك حکم  

دانند، توّهمی بیش نیست و فقهای فقهی بالفصل در بین فقهاء می

ی آقای سها داشته و دارند. سَلَف و خََلف رأيی خالف اين گفته

توان ی فقهای معاصر که مخالف چنین رأيی هستند میازجمله

                                                           
 .8صف،  .1
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و شیخ  (1)ابوزهره و دکتر يوسف قرضاویاشاره کرد به عالّمه محمّد 

ابن عثیمین و... ولذا بر اساس مادّه قانونی کويت و امارات و اردن و 

 ديگر کشورهای اسالمی ازدواج با صغیره ممنوع است. 

ی منابع حديثی امّا جالب است که نظر آقای سها را درباره 

د نیز دست اوّل مسلمانان که در نزد ايشان بسیار اهمّّیت دارن

 اشاره نمايیم:

خوانیم: )قالَ النَّبیُّ: الُتنکَحُ البِکُر حَتَّی در صحیح بخاری می 

توان ازدواج کرد با دختر باکره )دوشیزه( نمی» يعنی:  (2)تُستَأذَنَ.(

همچنین اين حديث در صحیح مُسلِم، « تا از او اجازه گرفته شود.

 .صورت ذکر شده استنیز بدين 1036ی، صفحه2جلد
-می دانند،امّا از فقهای سَلَف که ازدواج با صغیره را حرام می 

 توان به موارد زير به عنوان نمونه اشاره نمود:

 144 ـ تابعی جلیل القدر و فقیه عراق امام عبداهلل شُبرُمَه )م 

 گويد: هـ( می

تزويج صغیره توسّط »  3)انَّ تَزويج اآلباءِ عَلَی الصِّغارِ اليَجُوزُ( 

 «ان جايز نیست.پدر

  

                                                           
ی استاد مصطفی حسینی طباطبايی با توانند به مناظره( ـ خوانندگان گرامی می1)

  .دکتر نوريزاد در اينباره مراجعه کنند

 25ی، صفحه9( ـ صحیح بخاری، جلد2)

 257، ص2اختالف العلماء، طَحاوی، ج .3
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 گويد:هـ( می 456امام ابن حَزم اُندُلُسی )م

)وَ اليَجُوزُ لِألبِ وَ ال لِغَیرِهِ إِنکاح الصَّغِیرِ الذََّکر حَتّی يَبُلغَ فَِإن 

فِی إِنکاحِ األب البنِهِ الصَِّغیر  سُنَّةَفَعَلَ َفهُوَ مَفسُوخٌ اَبًَدا... وَ الَنصَّ و ال

 (.44)المُحَلَّی، ابن حَزم، ص (1)مِنَ السََّلف.( ئِفَةٌوَ قَد قاَل بهذا طا

ـ همچنین عثمان البَتِّی و ابوبکر اَصَم از فقهای قديمی اهل  

عقد ازدواج برای دختر و پسر »سنّت قولی مشابه را دارند که: 

اند مطلقًا صحیح نیست و عقدی که کوچك که به سّن بلوغ نرسیده

دهند ند و به نیابت آنان آن را انجام میبنداولیاءِ آنان برايشان می

 (2)«اعتبار است و هیچ اثری بر آن مترتّب نیست.عقدی باطل و بی

رابعاً ـ علمايی که قائل به جواز ازدواج صغیره هستند چنین  

-جوازی را مشروط به مصلحت انحصاری پدر به عنوان ولی دانسته

ديدگاه اين علما اند و جواز نیز در عقد است نه همبستری، و لذا 

ی احوال و شرايط. شود نه در همهصرفاً جواز مصلحتی تلقّی می

دَرء المَفاسِد »ی فهم اصولی خصوصاً در اين عصر که بنا بر قاعده

                                                           
يا هرکس ديگری جايز نیست که پسر صغیر خود را به ازدواج  ( ـ برای پدر و1)

پس اگر هرکسی چنین  .مجبور نمايد تا اينکه خود آن کودك به سنّ ازدواج برسد

و در مورد تزويج  ...عملی را انجام دهد پس ازدواج او برای همیشه باطل است

به اين امر ای از سلف پسربچه توسّط پدر هیچ نص و سنّتی وجود ندارد و طائفه

 .انداذعان کرده

 .«المَرء بَین الفِقه و القانون»اَبوزُهره و  اثر« لشَّخصیّةاالحوال ا»( ـ نقل از 2)
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اجتناب و بلکه منع ازدواج صغیره به علّت « اَولَی مِن جَلبِ المَصالِح

 ی آن از جَلب مصالح آن، سزاوارتر است.مفسده

 

 که خود را به محمّد هدیه میزنانی تصاحب شبهه: 

 کردند!

ی فوق آمده است محمد همانطور که در آيه»نويسد: سها می 

يك حکم اختصاصی برای خودش جعل کرد که هر زنی که خواست 

تواند خودش را به محمد هديه کند و محمد اگر او را پسنديد می

با قدرت و که تواند به ازدواج خود درآورَد. طبیعی استمی

د و کننکه محمد داشت زنان تمايل به ازدواج با او پیدا میموقعیتی

 تواند زيباترينشان را به راحتی تصاحب کند. آيا اين سوءاو می

 سها(430ی )صفحه« استفاده از موقعیّت اجتماعی نیست؟

 

 پاسخ:
 در جواب بايد گفت: 

مورد ـ اواّلً ـ چنانکه در صفحات گذشته نیز ذکر کرديم اين 

ی احزاب قرار سوره 50یی شريفهی يك زن به پیامبر ـ در آيههبه

ی انتخاب و گزينش پیامبراکرم برای انتخاب دارد که از دايره
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گويد که برخی از موارد آن ـ همانند موضوع هبه همسر سخن می

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُوِن اختصاص دارد: ـ منحصرًا برای رسول اکرم 

 .1الْمُؤْمِنِینَ

 

ای است برای پیامبر که بنابراين حکم فوق صرفًا يك نوع اجازه 

به نظر خیلی از مفسّرين اين آيه هرگز مصداق خارجی پیدا نکرد 

کنند که: چنانکه زمخشری و ديگر مفسّرين از ابن عبّاس نقل می

خدا شده باشند، موجب هبه از آِن رسول يك از زنانی که بههیچ»

 2«خدا نبودند.در نزد رسول

بنابراين، کامالً آشکار است که اگر اّتهام آقای سها حقیقت 

داشت پس چرا پیامبر اسالم با وجود چنین قانونی از آن اجتناب 

از  (3)اند؟ و حتّی برخی روايات همانند صحیح بخاری و ُمسلمکرده

ی پیامبر کرده بود سالم به زنی که خود را هبهجواب منفی پیامبر ا

دهند. آيا معنی دارد که شخصی به قول آقای سها گزارش می

چنین قانونی را برای ارضای میل جنسی خود وضع نمايد ولی از آن 

 استفاده ننمايد؟

 

                                                           
 50احزاب،  .1

 .749یی مسعود انصاری، جلدسوم، صفحهتفسیرکشّاف، ترجمه .2

( ـ مراجعه شود به حديثی از صحیحین که اين روايت را از سهل بن سعد انصاری 3)

 .کنندنقل می)رض( 
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نگام هی شـريفه اشاره دارد به زن مؤمنی که به ثانیاً ـ اين آيه 

ره کند يعنی اين آيه اشایامبر )ص( هبه میخواستگاری خود را به پ

ع ی زن به خواستگاری و عدم توقّ کند به پاسخ مثبت و صمیمانهمی

فتن توانستند بدون درنظر گرمهريّه از جانب او. نه آنکه طرفین می

-بطهساير جوانب و شرايط ازدواج به تماس جنسی بپردازند و ِاالّ را

ت و زنا بر پیامبر اکرم و ی جنسی بدون ازدواج در اسالم زناس

 اُمّتش حرام بوده است.

 

بدون  نمودندی پیامبر اکرم )ص( میکه خود را هبهثالثاً ـ زنانی 

 اند و ااِلّشك خواهان کسب افتخار معنوی توسّط اين ازدواج بوده

ه کاحزاب قبالً تکلیف آنان را مشخّص کرده بود  28ی ی شريفهآيه

توانند با مادّيّات دنیوی هستند نمیاگر خواهان زينت دنیا و 

 خدا زندگی کنند.رسول

بنابراين، هبه کردن يك زن مسلمان برای ازدواج با پیامبر  

ها و رغم درك اين موضوع و اطّالع از عدم وجود کمترين زينتعلی

 خدا، چه معنايی غیرازمادّيّات دنیوی در زندگی مشترك با رسول

 تواند داشته باشد؟ج با پیامبر میکسب مقام معنوی توسّط ازدوا

اند که قرآن لذا بدون هیچ مهری خواهان اين مقام معنوی بوده 

-ای را صادر میکريم درصورت رضايت نبیّ اکرم )ص( چنین اجازه

ی احزاب هرنوع ازدواج ـ سوره 52یی شريفهکند ولی با نزول آيه

اکرم تحريم از جمله هبه کردن زنان برای ازدواج ـ برای پیامبر 
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پس از اين، هیچ زنی بر »1لَايَحِلُّ لََك النَِّساء مِن بَعْدُگردد که: می

 «. تو حالل نیست

 

 گیری زنان و تجاوز به آنان! شبهه: برده

روش ديگر تصاحب زنان در اسالم بردگی »نويسد: سها می 

ربود و است. محمد در جنگهايش زنان و دختران و کودکان را می

کرد و زنان و دختران به عنوان بردگان لشکريانش قسمت میبین 

 گرفتند. کمی تأمّلجنسی مادام العمر مورد تجاوز جنسی قرار می

ايد که بعضی پادشاهان در جنگ بادشمنانشان مثاًل کنید شنیده

د. دادنزنان يك روستا را برای شبی در اختیار سربازانشان قرار می

 آورَد.هر انسان سالمی را به درد میکار قلب زشتی و شناعت اين

ن حال دقّت کنید محمد دختران و زنان غیرمسلمانان را و حتّی زنا

شوهردار را نه برای يك شب بلکه برای همیشه در اختیار 

ـ  431ی)صفحه« داد.سربازانش بلکه ملك سربازانش قرار می

 سها(.

 

 پاسخ:

                                                           
 52احزاب،  .1
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و دروغی بیش  در جواب بايد گفت: سرتا پای اين نوشته اتّهام

داری و أخذ نیست و چنانکه در زير توضیح خواهیم داد منشأ برده

که به همراه کنیز منحصراً در میدان جنگ بوده است يعنی زنانی

  (1)آمدند.مردان خود برای تشويق آنان در جنگ می

ه را بامّا برای روشن شدن هرچه بهتر اين موضوع، اختیار قلم  

کنیم، ايشان در ذيل اطبايی واگذار میاستاد مصطفی حسینی طب

 اند:ی نساء چنین مرقوم نمودهاز سوره 3ی ی شريفهآيه

ه کاست  وضیحالزم به ت "مَا مَلَکَْت أَيْمَانُکُمْ"در مورد ازدواج با  

 ق وبنا بر تفسیر طبری، اينان غالباً زنانی بودند که در مقام مشوّ

مسلمین آمده و پس از کننده، با سپاه دشمن به جنگ کمك

شدند، ومسلمانان ـ چون زندانی نداشتند شکست دشمن اسیر می

داشتند و زن اسیر هر چند خود نگه می هایدر خانهرا ها آن ـ

ی وی بود، يکی از راهکارهای زير دربارهمشوّق کشتار مسلمین 

 شد:اجراء می
محمّد، ی گشت )سورهـ آزاد شده و به قوم خود ملحق می1 
 (.4یآيه

                                                           
ی آن شرکت زنان متعّددی از مشرکین در جنگ اُُحد بود که برای ( ـ نمونه1)

تشويق مردان خود برای جنگ با پیامبر )ص( همراه آنان به میدان کارزار آمده 
ی سیّد الشُّهداء )رض( در جنگ ُاحُد توّسط هِند بودند چنانکه مُثله شدن حمزه

 .نويسان استین تمامی سیرهجگرخوار متّفق ب
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ی دشمن مراجعه کرده و با پرداخت عوض ـ کسانش از قافله2 

 )فِداء( 

ی سوره 4یگرفتند )آيهاو را ـ درصورت رضايتش ـ پس می

 محمّد(.

ماند يعنی به صورت زن اسیر باقی می ـ نزد مسلمانان3 

-صورت میکردند. دراينگرفتن او مراجعه نمیکسانش برای بازپس

 پس از گذران عدّه اگرقبالً شوهری داشت، به ازدواج يکیتوانست 

 ها چنانچه خواستارش بود، درآيد. ازمسلمان

 

وجه بحث تصاحب جنسی زن اسیر )به صورت  در اينجا به هیچ 

 گیری( و بدون مقرّرات شرعی، مطرح نبوده است.زناکاری يا رفیق

 ی مربوط بههاسازیالبتّه، ازدواج با زن اسیر تفصیالت و آماده

 ازدواج با زن آزاد را در بر نداشت و مسلّماً کسی که در کشتار

توانسته ها به صورت مشوّق و محرّك، دست داشته نمیمسلمان

 ها داشته باشد.توقّع چندانی از مسلمان

مطرح  داشتههم اينجا برای زن اسیر که شوهر می بحث طالق 

شد( اگر برای کشته نمینبود، زيرا شوهرِ کافر وی )چون در جنگ 

کرد، درحقیقت او را طالق داده گرفتنِ همسرش مراجعه نمیبازپس
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بود و پس از برگزاری عدّه، اشکالی برای ازدواج مجّدد با آن زن 

  (1)وجود نداشت.

ی جنسی با کنیزان پس چنانکه مشخّص شد هرگونه رابطه 

اضر جنگی ـ که به عنوان مشوّق در کشتار مسلمین در جنگ ح

اد گرفت و حتّی برای افرشده بودند ـ تنها توسّط ازدواج صورت می

سبت نی آنان نیز همانند ازدواج با زنان آزاد مهريّه ـ گرچه مهريّه

تی شد و قرآن کريم هرگونه دوسبه زنان آزاد کمتر بود ـ تعیین می

 آن نیز را به جُز از طريق ازدواج ـ که ی غیر مشروع با آنانو رابطه

شرايط خودرا دارد )همانند تعیین مهر ـ رضايت طرفین و... ( ـ 

ی نساء چنین سوره 25یی شريفهکند و در آيهباطل اعالم می

 دهد:فرمان می

وَ مَن لَمْ َيسْتَطِْع مِنکُمْ َطوْلًا أَن يَنکَِح الْمُحَْصنَاتِ الْمُْؤمِنَاتِ  

فََتیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اهللُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِکُمْ فَمِن ما مَلَکَتْ أَيْمَانُکُم مِن 

بَعْضُکُم مِن بَعٍْض فَانکِحُوُهنَّ بِِإذِْن أَهْلِِهنَّ َو آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

 2.بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ ُمسَافِحَاتٍ وَ الَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

در ازدواج با زنان )آزاد و(  و کسانی از شما که استطاعت مالی»

مؤمن را ندارند پس با دختران مؤمن )از اسیرانی(که در اختیار 

داريد ازدواج کنند، و خدا به ايمان شما داناتر است، همه از 

                                                           
ی ( ـ بیان معانی در کالم ربّانی، تقرير استاد مصطفی حسینی طباطبايی ـ صفحه1)

126. 

 25نساء،  .2
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ی کسانشان ازدواج کنید و مهرشان يکديگريد پس با آنان با اجازه

ناکار و نه را به نیکی بپردازيد مشروط بر اينکه پاکدامن باشند نه ز

 «گیرند.که در پنهان دوست میها آن از

شود که ی فوق مشخّص میی شريفهپس با توجّه به آيه 

ودن بجوانانی که امکان ازدواج با زنان آزاد را ـ به علّت پرهزينه 

اده داند به طرف ازدواج با زنان اسیر دستور ازدواج آنان ـ نداشته

ه و سفارش عالی را درمورد شوند ولی در اين میان چند توصیمی

-تهنمايد که به طور واضح در تضاد با نوشازدواج با آنان مطرح می

 های آقای ُسها قرار دارند:

 وهمسر اوّل اينکه ـ با تصريح بر امر ازدواج برای جوانان بی 

ی شريفه، هرگونه تصاحب جنسی زنان اسیر و پرداخت مهريّه آيه

کند و مردود و باطل اعالم میتجاوز به عنف را از سوی آنان 

ن همسران با زناشود که در صدر اسالم تنها ازدواجِ بیمشخّص می

کشی جنسی و تصاحب اسیر امکان داشته است و هرگونه بهره

 کنند، مبنای قرآنی ندارد و ازجنسی آنان که آقای سها مطرح می

 نظر قرآن مردود است.

ن اسیر برای ازدواج هايی که از زنادوّم اينکه ـ با ويژگی 

شود که برای ازدواج بايد زنانی انتخاب کند معلوم میسفارش می

اند چنانکه اند نه اينکه کماکان مشرك ماندهشوند که مسلمان شده
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 وَ الَ تَنکِحُواْ الُْمشْرِکَاتِفرمايد: ی بقره نیز به وضوح میدر سوره

 1«با زنان مشرك ازدواج نکنید.»

شود که قرآن کريم در اين آيات تصاحب زنان پس مشخّص می 

انی کند و اين امر نیز صرفاً زنرا تنها از طريق ازدواج تأيید می

ی جنگ حاضر بودند که در میدان جنگ و به عنوان تحريك کننده

ی زير به زيبايی ی شريفهجهت است که آيهشده بودند و بدين

س از اتمام جنگ منشِأ اسیر گرفتن را منحصر در میدان جنگ و پ

 فرمايد:دانسته و می

مَاکَانَ لِنَبِیٍّ أَن يَکُونَ لَهُ أَْسرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِی اأَلرْضِ تُِريدُونَ  

هیچ پیامبری را نسزد که اسیرانی » عَرَضَ الدُّنْیَا وَ اهللُ يُرِيدُ اآلخِرَةَ 

ر داشته باشد تا اينکه در زمین کشتار بسیار کند )جنگ تمام عیا

خواهید بدون جنگِ طلبید )که میپیش آيد( شما کاالی دنیا را می

شکن، اسیر بگیريد( و خداوند )پاداش( آخرت)را برايتان( دشمن

افرادِ  عیارخواهد )يعنی اگر شما مسلمانان بدون جنگِ تماممی

ها با سیاهان که غربیدشمن را دزديده و به بردگی گیريد ـ کاری

 2«ايد(رت را ازدست دادهافريقا کردند ـ آخ

باری بردگی و گرفتن کنیز در دنیای قديم از راههای مختلف  

شد گاه عدم پرداخت بدهی منجر به استرقاق و بردگی حاصل می

                                                           
 .211بقره، .1

 .67انفال، .2
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شد و گاه افراد به علّت سرقت و دزدی، يك عمر به بردگی می

شدند و همچنین کودکان و اطفال سر راهی به بردگی گرفته می

و خالصه با اشکال مختلفی راههای استرقاق باز بوده شدند أخذ می

  (1)فروشان و کنیزفروشان از رونق فراوان برخوردار بود.و بازار برده

-امّا اسالم تمام راههايی را که منجر به برده و کنیز گرفتن می

گرفتن اسیر در جنگ که در حقیقت »شده، مسدود نمود به جُز 

میان بشر منسوخ نشده و نخواهد امری ضروری بود و هیچگاه در 

شد يعنی اگر امروز هم دو کشور متمدّن کارشان با يکديگر به 

پیکار کشید ناگزير هرکدام اسیرانی از دشمن خواهند گرفت و 

 (2)دارند.ای با آنان معمول میرفتار ويژه

 رحشاسالم نیز در اينباره، قواعد و احکام معیّنی وضع کرده که  

ه کگويیم آن است ولی آنچه در اينجا به تأکید می خواهد آمدها آن

استرقاق يا اسیر کردن افراد آزاد، در اسالم جُز از راه جنگ 

مشروع و روا نیست و قرآن کريم هم تصريح کرده که اين کار، پس 

از آن و به از درهم شکستن دشمن بايد صورت پذيرد )نه پیش

 فرمايد: داری!( چنانکه میطمع برده

                                                           
تألیف استاد مصطفی حسینی « بردگی ازديدگاه اسالم»( ـ مراجعه شود به کتاب 1)

 25إلی  1طباطبايی از صفحات 

های اسیرانی که در کشور به اصطالح متمّدن امروزی آمريکا! در زندان( ـ همانند 2)

 .شوندگوانتانامو و ابوغريب به بدترين شکل ممکن نگهداری می
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کَانَ لِنَبِیٍّ أَن يَکُونَ لَهُ أَْسرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِی اأَلرْضِ تُِريدُونَ مَا 

 1.عَرَضَ الدُّنْیَا وَاهللُ يُرِيدُ اآلخِرَةَ وَاهللُ عَزِيٌز حَکِیمٌ

 البتّه بايد گفت که حتّی گرفتن اسیر جنگی به عنوان کنیز و 

ی ل و قاعدهگردد نه يك اصبرده به عنوان يك استثناء تلقّی می

ال در قب 4یی محمّد، آيهناپذير. زيرا قرآن کريم در سورهاجتناب

 دهد:اُسَـرای جنگی چنین فرمان می

فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا َفضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَْخنُتمُوهُمْ  

  2َحتَّى تَضََع الْحَرْبُ أَوْزَاَرهَافَشُدُّوا الَْوثَاقَ فَإِمَّا َمنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاء 

که در جنگ با کافران روبرو شديد، ای مسلمانان هنگامی»

را درهم شکستید، بندها را ها آن گردنهايشان را بزنید تا چون

يا بر  محکم کنید )مبادا بگريزند و دوباره بر شما بتازند( پس از آن،

بگیريد و رهاشان  اسیران منّت نهید و آزادشان سازيد يا تاوان

 «.کنید تا اينکه جنگ، بارهای سنگین خود را فرو نهد

 

ی شريفه با مفهوم حصری که دارد، دو راه بیشتر در اين آيه 

قید و شرط برابر مسلمانان قرار نداده است، يا آزاد ساختن بی 

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا اسیر يا آزاد کردنش به شرط پرداخت تاوان )

شود و (. البتّه حکم مزبور به عنوان اصل يا قاعده تلقّی میدَاءفِ

                                                           
 .67انفال،  .1

 .4محمد،  .2
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دارد مانند آنکه همانند ديگر قواعد فقهی، گاهی استثناء برمی

اسیر به جنايات بزرگی دست زده باشد يا آنکه يکبار به شرط 

گیری از جنگ آزاد شود ولی دوباره به پیکار بر ضدّ مسلمانان کناره

صورت، امام مسلمین اختیار دارد که او را بکشد روی آورَد در اين

  (1)«يا در اسارت نگاه دارد.

ی هايی مطّهر نبوی، مشحون است از عفوها و آزادیالبتّه سیره 

گرفت که به حضرت تعّلق میکه بر عموم اسیران جنگی ازطرف آن

 6000توان به آزادی اسیران در جنگ بدر و آزادی عنوان نمونه می

ی در پیکار هوازن اشاره نمود که مورد عفو و بخشش اسیر جنگ

 پیامبر اسالم )ص( قرار گرفتند.

ان که آقای سها به عنو«! ایپنبه»بنابراين، داليل به اصطالح  

حال در معارض کنند و در عیننقد قرآن، به زعم خود نقل می

ی نبوی هستند چه وجاهت علمی و صريح آيات قرآن و سیره

 تواند داشته باشد؟تحقیقی می

توان در کجای قرآن کريم چنین فرمانی صادر شده است که می 

اسیر جنگی را بدون تشريفات و يا شرايط ازدواج، مورد تجاوز 

 جنسی قرار داد؟!! 

آيا اين سخن در مباينت با آيات فراوانی از قرآن کريم نیست؟ 

ها! دقیقاً به اشاره کرديم(. باری، آقای سها آن )که به چند نمونه از

                                                           
 .22ی( ـ بردگی از ديدگاه اسالم، تألیف استاد مصطفی حسینی طباطبايی، صفحه1)
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کار قلب هر انسان قول شما بايد گفت نه تنها زشتی و شناعت اين

کار زمانی مُضاعف ، بلکه زشتی اين(1)آورَدسالمی را به درد می

خواهد شد که شخصی همانند شما، به نام انسانیّت و انصاف علمی، 

رغم نهی پیامبر رحمت )ص( از اين عمل، آن را بدون دلیل و علی

فَقَدِ مبر بزرگ خدا نسبت دهد که به قول کالم ربّانی: به پیا

 .(2)احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُِّبینًا

 

 شبهه: تصاحب همسر دیگران.

زينب بنت جحش همسر زيبای زيد )برده و » نويسد: سها می 

ی ی محمد( بود. روزی محمّد برای ديدن زيد به خانهپسرخوانده

خانه نبود و محمد بـا ديدن زينب تحت تأثیر وی وی رفت. زيد در 

گفت سبحان اهلل العظیم قرار گرفت و بازگشت درحالیکه می

سبحان مصرف القلوب يعنی منزه است خدای بزرگ، منزه است 

ی محمد نشانگر شدت تأثیر زيبايی ی قلبها. اين جملهبرگرداننده

ن را به او زينب در دل اوست وقتی زيد به خانه آمد زينب داستا

گفت و زيد به دلیل شدّت اعتقادی که به محمد داشت نزد محمد 

آمد که زينب را طالق دهد و محمد او را به ازدواج خود درآورد، 

محمد در ابتدا گفت تقوی پیشه کن و همسر خود را نگه دار، 

                                                           
 431ی ( ـ نقد قرآن سها، صفحه1)

 .58یی احزاب، آيهسوره ( ـ2)
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درحالیکه عشق به زينب را در دلش پنهان کرده بود. ولی بعداً 

د و مدعی شد که خدا زينب را طالق داده و به آيات زير را نازل کر

 عقد محمد در آورده است:

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَِّذی أَنْعَمَ اهللُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عََلیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ  

زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اهللَ وَ تُخْفِی فِی نَفْسِكَ مَا اهللُ ُمبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ َو 

حَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاَکهَا لِکَیْ لَايَکُونَ اهللُ أَ

عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا ِمنْهُنَّ َوطَرًا وَ کَانَ 

ِفیمَا َفرَضَ اهلُل لَُه سُنََّة  مَا کَانَ عَلَى النَّبِیِّ مِْن حَرَجٍ أَمْرُ اهللِ مَفْعُولًا

 1اهللِ فِی الَّذِينَ َخلَوْا مِن قَْبلُ وَ کَانَ أَمْرُ اهلِل قَدَرًا مَّقْدُورًا

 بود و آنگاه که به کسی )زيد( که خدا بر او نعمت ارزانی داشته» 

ر گفتی همسرت را پیش خود نگاه داو تو به او نعمت داده بودی می

 ر دلی آن بود، دو آنچه را که خدا آشکار کننده و از خدا پروا بدار

ترسیدی با آنکه خدا سزاوارتر کردی و از مردم میخود نهان می

ه بود که از او بترسی پس چون زيد از آن]زن[ کام برگرفت وی را ب

نکاح تو درآورديم تا درمورد ازدواج مؤمنان با زنان 

نباشد و فرمان  پسرخواندگانشان چون از آنان کام گرفتند مشکلی

ه خدا اجرا گرديد * بر پیامبر در آنچه خدا برای او فرض گردانید

گناهی نیست سنّت خدا است که در میان گذشتگان بوده و فرمان 

 (.433و  432ی)ُسها ـ صفحه« ی مقرّر استخدا همواره به اندازه

                                                           
 .38و37احزاب، .1
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 پاسخ:
 در جواب بايد گفت:

زينب بنت جحش از  ی خود،ازدواج پیامبر اکرم با دختر عمّه 

ستیزان و خاورشناسان مغرض، همواره با موضوعاتی است که اسالم

 واب بهو افتراهای ناصها گزارشات معوّج و واژگونه و با بستن پیرايه

ی اسالم برآمدندکه به فضل إلهی در آن درصدد تخريب چهره

های محکم و مستدل علمای اسالمی، مواجه دوران مختلف با جواب

و  اند که به تناسب انصاف و وجدان آنان، برخی متنّبه شدههگرديد

ا باند و برخی همواره به دشمنی خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده

ان اند چنانکه وُلتر از نويسندگپیامبر ارجمند اسالم ادامه داده

به ها و تهمتها مشهور اروپايی با وارد نمودن انواع و اقسام افترا

ه بی پیامبر اسالم در پاريس ای را دربارهيشنامهاين موضوع، نما

قرار ها و اهانتها گذارد و پیامبر )ص( را آماج تهمتنمايش می

 دهد. می

امّا ديری نپايید که ايشان به دلیل وجدان آگاه و بیدار و به دلیل 

ی حضرت محمّد )ص( چنین اظهار نظر انصاف و امانتداری درباره

امّا متأسّفانه  (1)«ِقّ محمّد بسیار بد کردممن در ح»کند که: می

                                                           
( ـ به نقل از کتاب حقارت سلمان رشدی، تألیف استاد مصطفی حسینی 1)

 .طباطبايی
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ستیزان وطنی ما، همانند آقای سها، بدون مراجعه به جواب اسالم

اين شبهات از طرف علمای اسالمی ومفسّرين قرآن، همواره به 

ستیزان نشخوار کردن اين میراث به جا مانده از ملحدين و اسالم

روايات ضعیف و گذشته مشغول هستند و با مراجعه به برخی 

دادن اين اباطیل هستند. امّا چنانکه در ناصواب، درصدد حق جلوه

ی احزاب اجماالً به اين داستان اشاره شده است و سوره 37یآيه

نويسان اسالمی نیز همانند ابن هشام و ديگران به تفصیل به سیره 

 اند که:اند، چنین اعالم نموده گزارش اين داستان پرداخته

از بعثت خود به فرزندخواندگی پذيرفته ر اکرم زيد را قبلپیامب 

بودند و زيد ازجمله نخستین کسانی بود که به پیامبر اسالم )ص( 

های ايمان آورد، پیامبر اکرم )ص( برای از بین بردن برخی برتری

 ،(1)اشرافی و به جای مانده ازدوران جاهلیّت

کندکه ری میی خود برای زيد خواستگااز زينب دختر عمّه 

زينب در ابتدا به گمان اينکه پیامبراکرم برای خود خواستگاری 

دهد امّا پس از مشّخص شدن حقیقت امر، کنند جواب مثبت میمی

کند امّا با اصرار پیامبر اکرم )ص(، از پذيرفتن ازدواج خودداری می

از مدّتی به خاطر اختالف دهد ولی پس تن به ازدواج با زيد می

آيد که زيد مصمّم به طالق دو ناسازگاری پیش میبین آن طبقاتی

                                                           
ی اَشراف ( ـ به دلیل اينکه زيد يك غالم آزاد شده بوده ولی زينب ازخانواده1)

 .قريش بود
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شود ولی پیامبر اکرم )ص( با نصیحت و اندرز، او را از زينب می

دو شود و آنولی نصايح پیامبر مفید واقع نمی (1)دارد.اينکار بازمی

دو، خداوند پیامبر گردند که در حین طالق آناز همديگر جدا می

کند. هم به دلیل آنکه چون واج با زينب میاکرم را مأمور به ازد

ازدواج آندو، به خاطر اصرار و پیشنهاد پیامبر )ص( بوده، به نوعی 

از زينب دلداری و تسلّی خاطر شود و هم به دلیل اينکه يك سنّت 

جاهلی و خرافی که احکام پسرخواندگی در هرچیز مانند احکام 

رم )ص( در دل خود پسرحقیقی است، از بین برود. ولی پیامبر اک

اين موضوع را کتمان کرده بود و به نوعی راضی بر افشاِء آن نبود 

ی آيات دقیقاً اشاره به اين موضوع دارد. )اين موضوع را که ادامه

ی ابن هشام و تفسیر مجمع البیان و تفسیر فخر رازی و سیره

اند.( حال آقای سها، با تمسّك به برخی تفسیرهای ديگر نیز گفته

وايات ناصحیح که نه با متن آيات هماهنگی دارند و نه با مصاديق ر

رسند، آيات قرآن و پیام اصلی آيات تاريخ نزول منطقی به نظر می

 کند زيرا:را در اين زمینه واژگونه بیان می

محمّد )ص( با ديدن زينب تحت تأثیر وی »نويسد: می 

سبحان مصرّف گفت: سبحان اهلل العظیم قرارگرفت و پس از آن می

                                                           
 :پیامبر به زيد فرمودندکند که ی شريفه به اين امر کامالً اشاره می( ـ چنانکه آيه1)
ات را برای خود نگاهدار و از خدا پروا = زوجهأَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوَْجكَ وَ اتَّقِ اهللَ »

 .«.دار
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که اين روايت کامالً غیر منطقی و غیر معقول به درحالی«! القلوب

 رسد زيرا:نظر می

به  اواّلً ـ در دوران مکّه زينب هم جوانتر و هم زيباتر بود و 

بر ی پیامبر و خويشاوند نزديك وی بود، پیامدلیل اينکه دخترعمّه

و  آن دوران حجاباو را مکرّر و بارها ديده بود و ازطرف ديگر در 

احکام آن نیز بر مسلمین مقرّر نشده بود بنابراين زيبايی وی 

زمان آشکار بود. حال سؤال اين است که چرا پیامبر اکرم )ص( آن

 ی او نگرديد؟ عاشق و دلباخته

رسد که با وجود آشنايی حضرت با ايشان آيا منطقی به نظر می

 وناگهان با ديدن زينب و رؤيت مکرّر زينب )به دلیل خويشاوندی( 

ر بهم زمانی که او در عقد ازدواج زيد است و پیامبر اکرم نیز آن

 یکند، به ناگاه عاشق و شیفتهدو پافشاری میی زندگی آنادامه

 زينب شود؟! آيا واقعاً اين امر عقالنی است؟

ينب( آن )ز ، يعنی مازَوَّجْنَاکَهَافرمايد: ی شريفه میثانیاً ـ آيه 

ود ی زينب ببه ازدواج تو درآورديم و اگر پیامبر عاشق و شیفتهرا 

بر تو فرمود که ای پیامکرد بلکه بايد میاز اين تعبیر استفاده نمی

خواستی. ولی در آيه سخن از به ازدواج درآوردن چنین میاين 

 است.

ثالثاً ـ روايتی که بر شیفتگی پیامبر نسبت به زينب داللت  

و قابل استناد نیست و برخی راويان اين گزارش دارد ضعیف بوده 

توسّط علمای رجال همانند احمد بن حنبل و نسائی و دار قطنی 
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چنانکه شیخ محمّد عبده نیز در بحث ازدواج  (1)اند.تضعیف شده

کند که: پیامبر با زينب دختر جحش از ابوبکر بن عربی نقل می

افتاد گفت: اينکه گفته شده پیامبر )ص( تا چشمش به زينب 

کند! روايتی نیست که مستند سبحان اهلل که دلها را زير و رو می

 (2)باشد و از صحّت برخوردار نیست.

 خْفِیوَ تُ فرمايد: رابعاً ـ بايد پرسید که قسمتی از آيه که می 

در » اهُأَن تَْخشَ َحقُّأَ فِی نَفْسَِك مَا اهلُل مُبِْديهِ َو تَْخشَى النَّاسَ وَ اهللُ

کردی که خدا آشکارش کرد و از نفس خود چیزی را پنهان می

 « مردم پروا داشتی درحالیکه خدا سزاوارتر بود که پروا کنی

 

ی پیامبر به زينب خداوند چه چیزی را آشکار ساخت؟ آيا عالقه

را آشکار کرد؟ يا فرمان خود مبنی بر ازدواج پیامبر با زينب را 

اش پنهان که پیامبر )ص( در نفس آشکار نمود؟ آری، آن چیزی

کرد، فرمان خدا مبنی بر ازدواج با زينب بود، زيرا پیامبر )ص( از می

ی ترسید که طعنه زنند پیامبر با زنِ مطلَّقهافکنی مردم میشايعه

اش ازدواج کرده است! نه راز دلش مبنی بر عشق و پسرخوانده

د! پیامبر )ص( از عالقه به زينب که هیچ شاهدی بر آن وجود ندار

                                                           
که علمای رجال اورا تضعیف ( ـ يکی از راويان آن عبداهلل بن عامر اسلمی است1)

 .اندکرده

 .143( ـ دروسٌ مِنَ القُرآن، اثر شیخ محمّد عبده، ص2)
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ترسید که چنان ازدواجی کراهت داشت زيرا از همان شايعاتی می

دهند و حتّی تا به امروز عناصری چون آقای ُسها به او نسبت می

اش شده بود! ولی خدايی که گويند عاشق زن پسرخواندهمی

ی پايهخواست قوانین بیمصلحت بزرگتری را در نظر داشت و می

مردم نقض کند چنان مأموريّت صَعبی را به  اعتباری را بین

سزاوارتر بود » وَ اهلُل أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُپیامبرش داد و نهیب زد که 

 1« که از خدا بترسی

کامالً روشن است که اگر کتمان عشق و شیفتگی به زينب بود! 

ای ديگر سخن بگويد نه اينکه بفرمايد: ضروری بود که به گونه

بَلِّغُوَن رِسَالَاتِ اهللِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَايَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اهللَ وَ اَلَّذِينَ يُ

رسانند و از او که پیامهای خدا را میکسانی» کَفَى بِاهللِ حَسِیبًا

کنند و خدا برای حساب کس ُجز او پروا نمیترسند و از هیچمی

 2«کردن اعمال کافی است

 

ند ست که آيات بر کتمان امری داللت داربنابراين کامالً واضح ا

ص( )که به نوعی با عرف جامعه در تضاد بود و بیان آن برای پیامبر 

 آمد.بسیار دشوار می

                                                           
 .37احزاب،  .1

 .39احزاب،  .2
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یزان ای بر نظر صاحب تفسیر المکه اشارهدانیمدراينجا الزم می 

که درمورد شیفتگی پیامبر )ص( کنیم که پس از نقد روايتی

شودکه از اينجا روشن می» نويسد: یاند مدرمورد زينب آورده

داشته همیـن حکـم بـوده خدا )ص( در دل پنهان میآنچه رسول

 جناب واجب شده بودشـود که اين عمل قباًل برای آنو معلوم می

ق اند عاشکه بعضی از مفسّرين گفتهخدا )ص( آنطورنه اينکه رسول

ب اين عمل زينب شده و عشق خود را پنهان کرده باشد بلکه وجو

و  کرده مفسّرين در اثر اشتباه به حیص و بیص افتادهرا پنهان می

ه اند که او هم بشر بودخدا )ص( برآمدهدر مقام توجیه عشق رسول

و عشق هم يك حالت جبلّی و فطری است که هیچ بشری از آن 

 مستثنی نیست! 

 وییرنغافل از آنکه اوّاًل با اين توجیه نیروی تربیت إلهی را از 

اند و حال آنکه نیروی تربیت جبلّت و طبیعت بشری کمتر دانسته

إلهی قاهر بر هر نیروی ديگری است. ثانیاً در چنین فرضی ديگر 

 جناب را عتاب کند که چرا عشق خودت را پنهانمعنا ندارد که آن

شود که تو بايد عشق خود را نسبت ای چون معنايش اين میکرده

 کردی و چنین نکردی! و رسوايی اين حرف ازبه زن مردم اظهار می

 37یی تفسیر المیزان، ذيل آيه)ترجمه« تر است.آفتاب روشن

 ی احزاب(.سوره

-سوره 37ی شريفه )ی اين آيهبنابراين باتوجّه به اينکه درباره 

ی احزاب( روايات مختلفی بیان شده است، آقای سها برای حق 
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دهد که هم علی و خرافی میدادن سخن خود تن به روايت ججلوه

سازد و هم با با متن آيه در تضاد است و هم با عقل و منطق نمی

 عدم توثیق رجال حديث روبرو است.

اينك اگر طبری قولی را انتخاب نموده است که در راستای  

ناپذير باشد تواند دلیلی موجّه و خدشهسخن آقای سها است نمی

ان تیار نموده است، مفسّرين فراوزيرا: اگر طبری چنین قولی را اخ

 ه نیزاند که با آيات قرآن در اين زمینديگر نیز بر قول ديگری رفته

موافقت دارد و فارغ از آن، منطقی و معقول نیز هست، چنانکه 

ُتخْفِی فِی »ی شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان در ذيل جمله

نهان ر دل پاند آنچه دگويد: بعضی گفتهمی« نَفْسِكَ مَا اهللُ مُبِْديهِ

ودی داشته اين بوده که خدا به وی اعالم کرده بود که زينب به زمی

 يکی از همسران او خواهد شد.

 نويسد:ی اين موضوع چنین میامّا آقای سها در ادامه 

که اصاًل مطرح ی ديگر اين است که در اين آيات کسینکته» 

رد خود زينب است اش هیچ اهمّیّتی ندانیست و خواست و اراده

ز زيد ا ال کهگويد حدقّت کنید می قَضَى زَيٌْد ِمنْهَا وَطَرًامخصوصاً به 

-او لذّت جنسی برد او را به عقد محمد درآورد. ايـن آيـه بی

)سُها، « دهد.ی زن را در اسالم نشان میارزشـی فوق العـاده

 (.434یصفحه

اند گزارش نمودهنويسان که مورّخین و سیرهاواّلً ـ داستانی 

کامالً در مخالفت با ادّعای آقای سها است زيرا همگی اّتفاق نظر 
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دارند که علّت طالق زيد و زينب از يکديگر به جهت ناسـازگاری 

ی زندگی زناشويی با داد و راضی به ادامهبـود که زينب انجام می

زيد نبود که نهايتاً نیز منجر به طالق گرديد. پس اگر نظر و 

رغم ارزش بود پس زيد بدون توجّه به او و علیازگاری او بیناس

توانست به زندگی زناشويی توصیه و سفارش پیامبراکرم )ص( می

خود با زينب ادامه دهد ولی چنانکه کامالً روشن است سرانجام کار 

 منتهی به جدايی آندو از همديگر شد.

قرآن و ثانیاً ـ آقای سها با انصاف تمام!! دست به تحريـف  

 تغییر در 

ی شريفه زند! زيرا آيهی مورد نظر میترجمه و معنای آيه

 از او ه زيدحال ک»کند: را چنین ترجمه می قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

 (.434ی)سها، صفحه« لذّت جنسی برد او را به عقد محمد درآورد

 آيد کهی شريفه چنین برمیما متوجّه نشديم که از کجای آيه 

مندی از زينب، او را به عقد محمّد )ص( درآورد!! و زيد پس از بهره

اين خطايی است فاحش و آشکار که نشان از امانتداری و انصاف 

که آيد چنین استکه ازآيه به دست مینويسنده دارد!! امّا معنايی

و غیراز اين معنای ديگری از آيه به « مند شدچون زيد از او بهره»

ی شريفه ی آيهو برای معنای بیشتر بايد به ادامهآيد دست نمی

يعنی ما « زَوَّجناَکها»فرمايد: دقّت کنیم که در ادامه چنین می

از اينکه زيد از  زينب را به همسری تو درآورديم نه زيد!! يعنی پس
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دو از همديگر با رضايت جدا شدند ما او  مند شد و آن زينب بهره

 . را به ازدواج تو درآورديم

اند که پس نويسان گزارش دادهچنانکه همگی مورّخین و سیره

از طالق زينب از زيد و خواستگاری پیامبر )ص( از او، با رضايت 

تمام و خشنودی کامل، ازدواج با پیامبر )ص( را پذيرفت و 

اند که پیش از اينها در جريان نويسان نوشتهمخصوصاً اينکه سیره

ز جانب پیامبراکرم، زينب چنین خواستگاری زينب برای زيد ا

نمايد که به نمود که پیامبر او را برای خود خواستگاری میگمان می

اين ازدواج تن داد. پس جناب سها از کجای اين آيه، به نتايج 

ی زن را در ارزشی فوق العادهاين آيه بی »رسد که: گهربار!! زير می

نب که محمد دهد که حّتی زنی به زيبايی زياسالم نشان می

شود هیچ اختیاری در ازدواج و طـالق خويش ندارد و عاشقش می

-)سها ـ صفحه (1)«جويی جنسی استی لذّتصرفـاً يك وسیله

 (.434ی

                                                           
دراسالم، يکی ازشرايط صّحت ازدواج، رضايت طرفین است ورضايت  :( ـ اوّال1ً)

زن هیچ اختیاری » :گويداينکه آقای سها می :ثانیاً .زوجه در ازدواج يك اصل است
ی و فلسفه« جويی استی لذّتدر ازدواج وطالق خويش ندارد وصِرفًا يك وسیله

 :گیرد در مقابل آيات زير چه جوابی خواهدداشتاين اندازه به سخره میرا تا ازدواج
وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَ »

تا بدانها  و از آيات خداوند اينکه از نوع خودتان همسرانى براى شما آفريد رَحْمَةً =
( و يا درمورد 21یی روم، آيهسوره«)آرام گیريد و میانتان دوستى و رحمت نهاد

زنان در ازدواج  وَ أَخَذْنَ مِنکُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا =» :فرمايدزنان و حقّ آنان در ازدواج می
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اين  تصوّر کنید اگر روحانیّون و رؤسا بخواهند»نويسد: و يا می 

شود؟ هر عمل زشت محمد را الگوی خويش قرار دهند چه می

زيردستانش خوشش آمد آن زيردست بايد زنش رئیسی اگر از زن 

یه را طالق دهد و به او واگذار کند همانگونه که درمورد واليت فق

 (.435و 434ی )سها ـ صفحه« گويند.می

ی شريفه مربوط به جريان ازدواج امّا از آنجا که در مقطع آيه 

ی اين فرمان و دستور إلهی پیامبر با زينب، به حکمت و فلسفه

شده است و يکی از مهمترين حکمت اين ازدواج، فسخ و  اشاره

لَِکیْ لَايَکُونَ باطل نمودن يك سنّت غلط جاهلی اعالم شده است. 

 1عَلَى الْمُؤْمِِنینَ حَرٌَج فِی أَزْوَاِج أَدْعِیَائِهِمْ

 

گشايد و آقای سها، زبان اعتراض به اين حکمت بیان شـده می 

 گويد: می

 ای نسخ کرد و حتماً حکم جاهلی را با آيه شد اينآيا نمی»  

ها ـ )س« الزم بود اينکار با اين زشتی و ناجوانمردانگی انجام شود.

 (.434یصفحه

 

                                                                                                               
 آيا در آيات فوق زن در ازدواج منحصراً .(21اند )نساء/از شما پیمان استواری گرفته

 جويی جنسی است؟!!ی لذّتيك وسیله

 .37احزاب، .1
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 در جواب بايد گفت: 

شود که اين سنّت ی شريفه، معلوم میاواّلً ـ با توجّه به آيه 

غلط و جاهلی، تا چه اندازه در نظر آنان بديهی و جا افتاده بوده 

است که حتّی پیامبر خداوند با آن مقام واالی خود از تعريض و 

ی زير در ی شريفهجهت آيهزدن مردم بیمناك بود که بدينطعنه

اَلَّذِيَن ُيبَلِّغُوَن رِسَالَاتِ فرمايد: راستای قوّت قلب به پیامبر خدا می

 کَفَى بِاهللِ حَسِیبًااهللِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَايَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اهللَ وَ 

-ترسند و از هیچرسانند و از او میکه پیامهای خدا را میکسانی»

ترسند و خدا برای حساب کردن اعمال کافی کس جُز او نمی

 . 1«است

 

شود که صرفًا بیان يك پس با توجّه به اين سیاق، مشخّص می

 گرديد.ی اخباری يا امری، مفید واقع نمیآيه به صورت جمله

ای ثانیاً ـ گمان اينکه قرآن کريم و آيات آن به صورت مجموعه 

از احکام نازل شده است، تصوّری عوامانه است زيرا مسلمین آيات 

و  (2)کردندقرآن را به صورت قطعاتی جداگانه و جزء جزء أخذ می

کردند و متعاقباً آياتی ديگر را از فرا گرفتنِ آن بدانها عمل می پس

                                                           
 .39احزاب،  .1

عَلَى النَّاسِ عَلَى مُکْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ  هُوَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ» :فرمايد( ـ چنانکه می2)
 (106)إسراء/« تَنزِيلًا
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نمودند و قرآن کريم به صورت عملی و در میدان عمل و مطالبه می

گیرنده در عمل به شد. پیشتاز و سبقتاجرا بر مسلمانان نازل می

 آيات هم کسی نبود جُز رسول ارجمند اسالم. 

وَ أُمِرْتُ لِأَْن أَکُونَ ی شريفه بنابراين رسول اکرم )ص( طبق آيه

اصلی در عمل به آيات قرآن کريم  اوّلین مصداق (1)أَوَّلَ الْمُسْلِِمینَ

پرستی بود و اگر ايشان آياتی را در راستای مبارزه با شرك و بت

-کرد در عمل نیز اوّلین شخصی بود که بتها و مظاهر بتقرائت می

پرستی را نابود ساخت و اگر آيات جهاد و ترغیب به جهاد فی 

تر بود و کرد در میدان جهاد از همه شجاعسبیل اهلل را قرائت می

در صف مقدّم جهاد قرار داشت، اگر به نماز و زکات و روزه و ديگر 

 ی مسلمین عابدتر و زاهدتر بود.کرد از همهمسائل عبادی امر می

 وآن، بنابراين پیامبر ارجمند اسالم هم با قرائت و بیان آيات قر 

ه د و بنموهای إلهی را بر مردم ابالغ میهم با عمل به آيات آن، پیام

طريق اولی درمورد شکستن و فسخ يك سنّت جاهلی، بر همه 

گرفت و همواره عمل کردن بر ضدِّ سنّت رايج و غلط پیشی می

ی کارسازتر از بیان کردن به صورت زبانی است. چنانکه تجربه

 بشری نیز ثابت نموده است که برای از بین بردن يك سّنت رايج و

 ی لسانی است.رزهی عملی مؤثّرتر از مباغلط، مبارزه
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بنابراين پیامبر اکرم نیز برای از بین بردن يك سنّت غلط  

جاهلی و تشويق مسلمین ديگر برای مبارزه با آن، به دستور 

 خداوند تن به اين ازدواج داد.

 ! جایز است محمّد برای عدالتی بین همسرانبی شبهه: 

 محمد هرشب را به يکی از زنانش اختصاص»نويسد: سها می 

کرد. امّا بعضی از داده بود و به نوبت با آنان همخوابگی می

داشت و مايل همسرانش مثل عايشه و زينب را بیشتر دوست می

 ل کردی زير را نازبود که بیشتر با آنان همبستر شود. بنابراين آيه

اده دتا زنان وی با پذيرفتن اينکه خدا به پیامبرش جواز اينکار را 

 سر ايجاد نکنند.  است برای محمد درد

تُرْجِی مَن تَشَاء ِمنْهُنَّ َو ُتؤْوِی إِلَیَْك مَن تَشَاء َو مَِن اْبتَغَیْتَ  

مِمَّنْ عَزَلْتَ َفلَاجُنَاحَ عَلَیْكَ َذلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَ لَايَحْزَنَّ وَ 

مَا فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَانَ اهللُ عَلِیمًا  يَرْضَیَْن بِمَا آتَیَْتهُنَّ ُکلُّهُنَّ وَاهللُ يَعْلَمُ

 1.حَلِیمًا

خواهی به تأخیر انداز و نوبت هرکدام از آن زنها را که می» 

خواهی پیش خود جای ده و بر تو باکی نیست که هرکدام را که می

ای دوباره طلب کنی اين نزديکتر است هر کدام را که ترك کرده

شان دد و دلتنگ نشوند و همگیبرای اينکه چشمانشان روشن گر
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ای راضی گردند و آنچه در دلهای شماست خدا به آنچه به آنان داده

 (.435ی)سها ـ صفحه« داند و خدا همواره دانای بردبار استمی

 

  پاسخ:
م کند که پیامبر اکری شريفه اعالم میدر جواب بايد گفت: آيه

توانستند های فراوانی که داشتند نمی)ص( به جهت مشغله

ی مساوات را بین زنان خود حفظ نمايند و به دلیل مشکالت عديده

بودند و همزمان دارای ها آن اجتماعی که آن حضرت درگیر

توانستند فکر و زمان خود را صرفاً شئونات مختلفی بودند نمی

مشغول زندگی شخصی و خصوصی خود کنند و الزم بود در زندگی 

بی باشند تا بتوانند به حلّ انبوه داخلی خود، دارای آرامش نس

مشکالتی که از هرسو او را احاطه کرده بود، با فراغت خاطر 

بپردازند و آشفتگی زندگی شخصی و دل مشغول بودن او به وضع 

خانوادگی در لحظات حسّاس و طوفانی بسیار خطرناك بود. 

 بنابراين خداوند در اين آيه برای فائق آمدن رسول اکرم )ص( بر

-ای را برای پیامبر )ص( صادر میالت گوناگون، چنین اجازهمشک

يگر کند که اگر نوبت يکی از زنانش را يکبار به تأخیر افکند بار د

 شود. امّامیها آن ی خوشحالیفرمايد اين مايهپیش اندازد و می

 نويسد:طبری در تفسیر خود می
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را )زي« آنچه را خدا بر او جايز شمرده بود عملی نساخت»  

شد( و اينکار بر پیامبر )ص( واجب نبود بلکه جايز شمرده می

 پیامبر )ص( همواره زمانهای مساوی مصاحبت برای زنانش قائل بود

اند، حتّی در حالت بیماری نیز، نويسان ذکر کردهچنانکه سیره

از  داد تا او راکرد و دستور میاوقات خود را بین زنانش تقسیم می

 ديگر ببرند تا نوبت زنانش به هم نخورَد تا یای به حجرهحجره

ه اينکه سرانجام در روزهای آخر عمر پیامبر، زنان توافق کردند ک

 ی عايشه بماند و چون عايشه از همه جوانترپیامبر )ص( در حجره

-تر بود پرستاری وی را به عهده گرفت و همانگونه که میو فعّال

کرم )ص( از دنیا رحلت ی عايشه، پیامبر ادانیم در همان حجره

 فرمود.

 امّا آقای سُها در ادامه، اشکال ديگر را برای موضوع مذکور 

 ینکته» نويسد: )عدم رعايت نوبت زنان پیامبر( مطرح کرده و می

مهم اين است که اگر قرآن از طرف خداست چه لزومی دارد که 

حتّی نوبت گذاری جماع با همسران رسول را برای ابد در قرآن 

 (.425ی )سها ـ صفحه« یاورد؟ب

 جواب اين است که: 

يکسان نیستند ها آن اواّلً ـ تمام آيات قرآن کريم و مخاطبین 

و چه بسا برخی آيات صرفاً برای هدايت مردم زمان نزول قرآن 

های تلويحی نیز برای حال دارای پیامنازل شده است ولی در عین

بسیار ها آن يات که تعدادهای آينده به همراه دارد و برخی آنسل
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شود( برای فراوان است )و تقريباً اکثرّيت آيات قرآن را شامل می

هدايت عموم بشر در تمامی زمانها و مکانها نازل شده است و 

همچنین برخی آيات نیز وجود دارند که برای هدايت و راهنمايی 

ه ی وحی )پیامبر اکرم )ص(( نازل شددريافت کننده و ابالغ کننده

باشد است و دارای يکسری احکام و قوانین برای پیامبر )ص( می

ی شوند که آيهکه موجب رشد و هدايت و تنظیم امور ايشان می

باشد که با وضع برخی قوانین و مذکور از قبیل همین دسته می

 احکام در راستای هدايت پیامبر اکرم )ص( فرود آمده است.

رای کو ب)ص( به عنوان اُسوه و ال ثانیاً ـ از آنجا که پیامبر اکرم 

 حضرت ]بنا به داليلیاند و از طرف ديگر آنمسلمین معّرفی شده

که قبالً ارائه شد[ در مورد ازدواج و احکامی که شامل ازدواج 

رود که مسلمانان شد، مستثنی هستند، لذا بیم آن میايشان می

م ازدواج در مورد اسوه گرفتن پیامبر از يکسو و استثنائات احکا

ان پیامبر ازسوی ديگر، اختالف و تشتّت آراء پیدا کنند لذا با بی

ها شفّاف و روشن اين مسائل در قرآن کريم از اين اختالفات و تضاد

 کند.جلوگیری می

سیار کند بشناس معاصر!! از اين آيه میکه قرآنگیریامّا نتیجه 

 جالب است:

ر، بدآموزی دارد چون به عالوه اين آيه برای مردان چند همس» 

گويد خدا پیامبرش را مجاز کرده که در نوبت و توجّه به می
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عدالتی قائل شود پس به طريق اولی ما هم همسرانش تبعیض و بی

 (.436ی)سُها ـ صفحه« توانیم چنین کنیم.می

 در جواب بايد گفت: 

م ها و داليل ذکر احکااز اين گفتیم يکی از حکمتچنانکه پیش 

ج و همسران پیامبر اکرم )ص( در قرآن کريم اين است که ازدوا

مسلمین اين احکام را درمورد همسران خود تسرّی ندهند و 

 های پیامبراکرم )ص(مسلمین در نظر داشته باشند که چون ازدواج

بنا به مصالح دينی و سیاسی و فرهنگی و... صورت گرفته است 

 د ديگر متفاوت است وبنابراين احکام همسران ايشان نیز با افرا

جهت است که آيات شريفه پس از ذکر برخی از احکام مربوط بدين

به همسران پیامبر)ص( به صورت روشن و واضح به اختصاصی 

-کنند چنانکه میبودن اين احکام درمورد پیامبر )ص( اشاره می

 فرمايد:

ر ديگه نی توست ويژه» خَالِصَةً لَّكَ مِن دُوِن الْمُْؤمِنِینَ» 

 «مؤمنان

ی زنان و کنیزان مؤمنین چه حکمی دانیم که دربارهما می»  

ايم تا برای تو ـ در اين احکام خصوصی ـ مشکلی پیش کرده

 1«نیايد

  

                                                           
 .50احزاب،  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1260 

 

ه دانستند کی مؤمنین میبنابراين با توجّه به اين آيات، همه 

 باشد نه ديگر مؤمنین. واين احکام مربوط به رسول اکرم )ص( می

 ومفسّری نیز اين آيات را بر ديگر مؤمنین تعمیم نداده است هیچ 

ی فقهای اسالمی و مفسّرين در انحصاری بودن اين احکام همه

درمورد پیامبراکرم اجماع دارند و آيات و احکام و دستورات 

 کنند. خداوند را در مورد ديگران در آيات ديگر قرآن جستجو می

ی فوق نیاز به ر نوشتهبنابراين اشتباه فاحش آقای سها د

 نويسد:توضیح بیشتری ندارد. امّا اين اشکال آقای سها که می

«  به عالوه اين آيه برای مردان چند همسر، بدآموزی دارد...»  

خود بهترين جوابی است بر اشکال خود ايشان که در چند سطر 

ی مهم اين است که اگر قرآن از طرف نکته» باال نوشته بود: 

گذاری جماع با همسران لزومی دارد که حتّی نوبت خداست چه

 «رسول را برای ابد در قرآن بیاورد؟

زيرا با وجود اينکه قرآن کريم به صراحت اين احکام را مختصّ  

رغم آن، بازهم آقای سها در مقام اشکال کند علیپیامبر معرّفی می

موزی اين آيه برای مردان چند همسر، بدآ» نويسد: به اين آيات می

حال تصوّر کنید که اگر اين آيات و دستورات درمورد پیامبر « دارد

گرديد و به طور خصوصی )ص( به صراحت در قرآن کريم ذکر نمی

شد، چه اختالفات و تناقضاتی در بین به پیامبر )ص( الهام می

آمد؟! بنابراين آيات مزبور بهترين گواه است مسلمین به وجود می

حضرت بدون کم و کاست هرآنچه )ص(، که آن بر صدق پیامبر اکرم
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و هیچ  را که بر ايشان نازل شده است در مقام بیان آنان برآمده

 است. ای از وحی را کتمان ننمودهآيه

 

 

 ی قبطیّه. شبهه: تحریم ماریه

ی قبطیه يکی از کنیزان زيبای محمد ماريه» نويسد: سها می 

ی فراوان بنت جحش( عالقهبود که به او )پس از عايشه و زينب 

ی حفصه )همسر محمد و دختر عمر( داشت. روزی محمد به خانه

رفت. حفصه برای ديدن پدرش بیرون رفته بود محمد در خانه و در 

ی قبطیه نزديکی کرد در اين حال حفصه سر بستر حفصه با ماريه

رسید و فرياد و گريه بلند کرد که تو در روز مخصوص من و در 

بستر من چرا چنین کردی. محمد قسم خورد که اگر اين خانه و 

کنم. ولی موضوع را افشاء نکنی من ماريه را بر خودم حرام می

حفصه موضوع را به عايشه گفت. )تفسیر طبری، تفسیر جاللین، 

 حريمالحلبی(. محمد پس ازمدّتی ازت ةتفسیر الّدرّ المنثور، السّیر

و آيات زير را نازل کرد و ی زيباروی بر خود پشیمان شد ماريه

 ماريه را بر خود حالل کرد.

يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ تَْبتَغِی مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  

قَدْ فَرَضَ اهللُ َلکُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِکُمْ وَ اهللُ مَوْلَاکُمْ وَ ( 1)وَاهللُ غَفُورٌ رَّحِیٌم 
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وَ إِذْ َأسَرَّ النَّبِیُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ َحدِيثًا فَلَمَّا ( 2)عَِلیمُ الْحَکِیمُ هُوَ الْ

نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اهللُ عَلَیْهِ َعرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فََلمَّا نَبَّأَهَا 

إِن َتتُوبَا إِلَى اهللِ ( 3)یمُ الْخَبِیرُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنَبأَكَ هََذا قَالَ نَبََّأنِیَ الْعَلِ

فَقَدْ صَغَتْ ُقلُوبُکُمَا وَ إِن تَظَاهَرَا عَلَیْهِ فَإِنَّ اهللَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ َو 

عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَکُنَّ ( 4)صَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَلَائِکَةُ بَعَْد ذَلِكَ ظَِهیرٌ 

أَزْوَاجًا خَْیرًا مِّنُکنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ  أَن يُبْدِلَهُ 

 1عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَ أَبْکَارًا

ای پیامبر چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را خدا برای تو »  

( قطعاً 1ی مهربان است )حالل گردانیده حرام میکنی خدا آمرزنده

]راه[ گشودن سوگندهايتان را مقرّر داشته است و خدا برای شما 

( و چون پیامبر با 2خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم )

که وی آن را گزارش يکی از همسرانش سخنی نهانی گفت و همین

داد و خدا ]پیامبر[ را بر آن مطّلع گردانید ]پیامبر[ بخشی از آن را 

پس چون ]مطلب[ را به  اظهار کرد و از بخش ]ديگر[ اعراض نمود

آن ]زن[ خبر داد وی گفت چه کسی اين را به تو خبر داده گفت 

( اگر ]شما دو زن[ به درگاه 3مرا آن دانای آگاه خبر داده است )

خدا توبه کنید ]بهتر است[ واقعاً دلهايتان انحراف پیدا کرده است 

و اگر علیه او به يکديگر کمك کنید درحقیقت خدا خود ياور 

ت و جبرئیل و صالح مؤمنان ]نیز ياور اويند[ و گذشته از اين اوس

                                                           
 .6الی 1تحريم،  .1
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( اگر پیامبر شما را 4فرشتگان ]هم[ پشتیبان ]او[ خواهند بود )

طالق گويد امید است پروردگارش همسرانی بهتر از شما مسلمان 

دار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد کار عابد روزهمؤمن فرمانبر توبه

(5») 

 

: عدالتی در حق حفصه بوده است. ثانیاًد اقل بیاينکار محمد ح 

ن اگر گفتن حفصه به يك نفر )عايشه( گناه بود، افشاءِ آن در قرآ

ی تاريخ گناه بزرگتری است ولی زنان )حفصه و عايشه( برای همه

صه ه، حفاند نه محمد. ثالثاً: اگر افشاء گناه بودگناهکار قلمداد شده

ك عايشه هم گناهکار قلمداد شده گناهکار است نه عايشه درحالی

ی ی آخر توجّه کنید که با داشتن تعداد زياداست. رابعاً به آيه

همسر و کنیز هنوز هم محمد در اشتیاق گرفتن زنان و دوشیزگان 

ديگری است اينکار محمد و اين اشتیاق او به خوبی میل شديد 

آنرا دهد که نبوت ادعايی او به خوبی رانی او را نشان میشهوت

 (.438و  437و  436)سها ـ صفحات « تامین کرد.

 در جواب بايد گفت: 

ی شأن نزول اين آيات شريفه، روايات زيادی در کتب درباره 

تفسیر، حديث و تاريخ نقل شده است که آقای سُها از میان اين 

روايات، تنها گزارشی را انتخاب نموده است که باب میل او بوده 

ها و کتب در صفحات پیشین نیز گفتیم سیره است. البتّه چنانکه

تاريخ خالی از مطالب خرافی و غیرمحقّقانه نیست و مؤلّفین و 
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اند و نويسندگان آن کتب )همانند طبری( به اين امر اذعان کرده

مسئولیّت صحیح و ناصحیح بودن روايات را از جانب خود سلب 

های ن به شأن نزولاند. بنابراين جا داشت که ايشان عالوه برايکرده

هم از ها آن داشت که برخی ازديگر نیز توجّه کامل مبذول می

شهرت بااليی برخوردار هستند و هم با آيات قرآن تطبیق دارند. 

چنانکه يکی از اين روايات را که مشهور است طبری و زمخشری و 

ی منصف!! اند که جناب نويسندهديگران نیز روايت نموده

ای به اين روايات در تفسیر طبری و ديگر کوچکترين اشاره

کند. البتّه تفسیرها نکرده و تنها به روايتی که ذکر شد، اشاره می

به نظر اهل پژوهش اين روش از انصاف و تقوی و روش تحقیق 

علمی کامالً به دور است. به عنوان مثال زمخشری در کشّاف چنین 

 کند که:روايت می

ی زينب بنت جحش ت در خانهحضراندکه آنروايت کرده» 

عسل خورد و عايشه و حفصه همداستان با همديگر به حضورش 

خدا رسد رسولعرض کردند: بوی صمِغ درخت از تو به مشام ما می

داشت و خوردن عسل را بر خود حرام )ص( بدبويی را خوش نمی

 (1)«گردانید.

                                                           
-، صفحه4ی مسعود انصاری، جی تفسیر کشّاف زمخشری، ترجمه( ـ ترجمه1)

 688ی
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ت صوربنابراين بايد گفت که خداوند در اين آيات مطالبی را به  

پوشیده بیان فرموده است و مشخّص نیست که آن حاللی که 

ر پیامبر )ص( بر خود حرام کرده بودند چه چیزی بوده است زيرا اگ

-مصداق آن اولويّت داشت قطعاً قرآن کريم به وضوح آنرا بیان می

ه کرد بلکه آنچه مهم بوده و دارای اهمّیّت اساسی است اين است ک

د یام مهم را ابالغ نمايد که: حتّی خداونی مؤمنین اين پبر همه

شود که آنچه را که حالل است بر خود برای پیامبرش راضی نمی

 هايیگیریحرام نمايد و با اين پیام از به وجود آمدن چنین سخت

 کند. بر خود در آئینش جلوگیری می

امّا سؤال مهم اين است که »نويسد: پس آنجا که آقای سها می

هوانی چه سودی برای کل انسانها دارد که در قرآن اين داستان ش

 ( 438)سها ـ ص« آمده است؟

ی بايد گفت مطلب فوق مهمترين پیامی است که از آيات اوّلیّه

گیری بر شود که دينداری غیر از سختی تحريم فهمیده میسوره

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اهلِل فرمايد: کشی است چنانکه میخود و رياضت

  1 الَّتِی أَخْرَجَ لِِعبَادِهِ وَ الْطَّیِّبَاتِ ِمنَ الرِّزْقِ

بگو چه کس حرام کرده زيوری را که خدا برای بندگانش » 

بیرون آورده است؟ و چه کس روزيهای حالل را حرام کرده 

 «. است؟!

                                                           
 .32اعراف،  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1266 

 

 

آيد اين است امّا پیام مهمّ ديگری که از اين آيات به دست می 

اسالم در محیط خانواده و با همسران خود به که: پیامبر ارجمند 

کرد و نسبت به زنان خود نرمخو صورت ديکتاتورمآبانه برخورد نمی

بود و ساير مسلمین نیز بايد اين رفتار پیامبر اکرم )ص( را در 

محیط خانواده اُلگو و اُسوه قرار دهند. امّا باز پیام مهمّ ديگری که 

است که، در پیشگاه باريتعالی، توان گرفت چنین از اين آيات می

شود منسوب بودن به بزرگان باعث رستگاری و فالح انسان نمی

گردد و حتّی ها میبلکه اصل بر تقواست که منجر به نجات انسان

منسوب کردن خود به پیامبر خدا و يا همسر پیامبر بودن نه تنها 

یز دو ها را نگردد بلکه تکالیف و مسئولیّتمانع عذاب إلهی نمی

 فرمايد:جهت خطاب به زنان پیامبر)ص( میبدين (1)کندچندان می

إِن تَتُوبَا إِلَى اهللِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمَا وَ إِن تَظَاهَرَا عَلَیِْه فَِإنَّ اهلَل  

 2 هُوَ مَوْلَاهُ

اگر شما دو همسر پیامبر به درگاه خداونـد توبه کنید » 

 )شايسته 

                                                           
يَا نِسَاء النَّبِیِّ مَن يَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ يُضَاعَفْ  :یی شريفه( ـ اشاره به آيه1)

 .(30یی احزاب، آيه)سورهلَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَ کَانَ ذَِلكَ عَلَى اهللِ يَسِیرًا 

 .4تحريم،  .2
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ر گمان دلهايتان به حق گرايش يافته است و اگاست زيرا که( بی

 «.به زيان او همپشت شويد بدانید که خداوند کارساز اوست

  

ان توان از اين آيات گرفت که زنامّا باز پیام ديگری را که می

بايد مطالب خصوصی شوهرانشان را به عنوان يك راز حفظ کنند و 

 آنرا نزد افراد ديگر بازگو نکنند.

 توان از آياتهايی است که میها و پیاما همه درسباری اينه 

ها نآ ی تحريم آموخت که متأسّفانه برخی از مفّسرانی سورهاوّلیّه

ول هايی درمورد شأن نزها و داستانرا رها کرده و به دنبال قصّه

د اند تا روشن کنند پیامبر )ص( چه چیزی را بر خواين آيات رفته

که اگر اين به همسرش گفت درحالی حرام کرده بود و چه رازی

-مطالب اهّمیّت داشت، قرآن کريم به صراحت تمام و بدون پرده

-شکرد که با اظهار تأسّف تمام اينگونه رورا بیان میها آن پوشی

ای گرديده است که امروزه افراد بیماردلی های نادرست بهانه

ص( قرار همانند آقای سُها آنرا دستاويز حمله به پیامبراسالم )

 دهند!

هم ی متّاخالقامّا اينکه آقای سُها، پیامبر ارجمند اسالم را بر بی 

 نويسد:سازد و میمی

عدالتی در حّق حفصه بوده است. اينکار محمد حدّ اقل بی» 

ن ثانیاً: اگر گفتن حفصه به يك نفر )عايشه( گناه بوده افشاءِ آ

 (438سها ـ )« ی تاريخ گناه بزرگتری استدرقرآن برای همه
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در جواب بايد گفت که: برعکس سخن آقای ُسها و عدم درك  

ی روشن قرآن، قرآن کريم آن سرّ را افشاء ننموده و حتّی آيه

رای ببرَد که افشاءِ آن در قرآن اسمی از آن همسرِ پیامبر )ص( نمی

ام و ی تاريخ گناه بزرگتری قلمداد شود!! بلکه با ذکر کلّی و عهمه

 کند.از آنان ياد می« بَعِْض أَزْوَاجِهِ»با عنوان 

 وی تحريم به يك امر بسیار اخالقی ی سوم سورهثانیاً ـ آيه 

ی پیامبر ارجمند اسالم )ص( در برخورد با همسران جوانمردانه

د کنیماند، اشاره خود که به اِفشاءِ سِرّ پیامبر اکرم )ص( دامن زده

پوشی از اخالقی و چشم تواند به عنوان يك اصلو اين امر می

و و برخی اشتباهاتِ خطاکاران برای انسانهای اخالقی و بزرگوار الگ

بر ی شريفه درمورد برخورد و نوع عملکرد پیاماسوه باشد زيرا آيه

 فرمايد:اکرم )ص( با همسر خاطیِ خود چنین می

  1عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ َعن بَْعضٍ 

را برای او بازگو کرد و از قسمت پیامبر )ص( بخشی از آن »

 «ديگر خودداری نمود )تا او شرمنده نشود.

ی تحريم تصريح ی سوّم سورهپس پیامبر اسالم چنانکه آيه 

کند کامالً بزرگوارانه با اين مسئله برخورد نموده و اين رفتار می

ی مسلمین در تاريخ پیامبر )ص( به عنوان يك پیام مهمّ بر همه

                                                           
 .3تحريم،  .1
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پوشی از خطای ديگران همواره از کارهای چشم»د که: جاودانه مان

 (1)«بزرگوارانه است.

 

 

 شبهه: داستان اِفك.

 منیندر اين بخش، آقای سُها پس از اينکه داستان افك اُمّ المُؤ 

ن بازهم آورد»کند که: گیری میکند چنین نتیجهعايشه را نقل می

چه لزومی ای خصوصی از همسر محمد! آيه در مورد واقعه 17

 «ی خصوصی تا ابد جزو قرآن باشد؟داردکه چنین واقعه

 

 پاسخ:
شناسیِ!! آقای ُسها که در اينجا علم و قرآندر جواب بايد گفت

کنم که شخصی با از گذشته بر ما عیان گرديد زيرا گمان نمی بیش

سال  23قرآن کريم آشنا باشد ولی نداند که قرآن کريم در عرض 

گشت يعنی به تناسب انواع و اقسام اتّفاقات نازل میبر پیامبر اکرم 

شد و چون آمد، آيات نیز نازل میتلخ و شیرينی که به وجود می

شد گر بودند، باعث میمسلمین با چشم خود آن حوادث را نظاره

                                                           
 .ی تحريمسوره 3ی ( ـ به نقل از تفسیر کشّاف در ذيل آيه1)
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های اين کتاب آسمانی که مسلمانان در عمل و تجربه آيات و پیام

اهکار اصلی اين کتاب مقدّس را با جان و دل درك نمايند. امّا ش

ای داده، غالباً کوچکترين اشارهآنجاست که با وجود اين اتّفاقات رخ

-کند و نام و اسمی از اشخاص به میان نمیحادثه نمیصريح به آن

کند، زيرا تمام آورد و ازکلمات وجمالت کّلی و عام استفاده می

است، و زل نشدهکتاب صرفاً برای مردم زمان نزول، ناهای اينپیام

شمول باشد قرار بر اين است که اين قرآن و آيات نورانی آن جهان

های قرآن کريم بهره برند. بنابراين درمورد و همگان بتوانند از پیام

که با وجود اينکه داستان افك اُمّ المؤمنین عايشه نیز بايدگفت

به ای ايشان همسر پیامبر اکرم )ص( بودند قرآن کريم هیچ اشاره

ی عفّت و های اخالقی و کلّی در زمینهکند و صرفاً پیامايشان نمی

پاکدامنی و جلوگیری از نشر اکاذيب در جامعه، حرمت زنا و احکام 

دانم بیان اين نکات اخالقی و کلّی دارد و من نمیآن و... را بیان می

و به تناسب شأن نزول افك عايشه )برای تفهیم بیشتر مسلمین(، 

شود؟ جالب است که ورت شخصی و خصوصی تلقّی میبه چه ص

ی پاکدامنی و ی اخالقی در زمینهقرآن کريم پس از ذکر چند نکته

ی فحشاء و منَکر و ديگر امور زشت و حرام، چنین عدم اشاعه

 گیرد که:نتیجه می

 1يَعِظُکُمُ اهللُ أَن تَعُودُوا لِِمثْلِهِ أَبَدًا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ 

                                                           
 .17، نور .1
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 ر دهد که اگر از مؤمنان هستید بار ديگخدا شما را اندرز می» 

 «گرد چنان کاری مگرديد.

پس اين آيات که به مناسبت افك عايشه به صورت کّلی نازل  

شده است برای اين است که با درك و لمس زشتی و وقاحت اين 

ن ا بدوبَعد افراد سراغ چنین اموری نروند و زنان پاکدامن رامر، مِن

 لیل، مورد تهمت و افترا قرار ندهند.د
 

 شبهه: آیات تأمین مال برای محمّد!

ی کتاب با وقاحت تمام، يکی از در اين قسمت، نويسنده 

های شاخدار خود را نثار پیامبر ارجمند اسالم ها و دروغتهمت

می که کمترين آشنايی با منابع اسالکند که هر نو مسلمانی)ص( می

دروغگويی آقای سُها نسبت به پیامبر اسالم )ص( داشته باشد در 

کند که يکی از ترديدی نخواهد داشت. آقای سُها چنین ادّعا می

لی اهداف حضرت محمّد )ص( از ادّعای نبوّت خود، همانا تأمین اموا

 برای زندگی شخصی خود بوده است!!

 

 پاسخ:
ب ی مطهّر پیامبر اسالم )ص( در کتهرمسلمانی با خواندن سیره

معروف سیره و حديث، از اين تهمت بزرگ به ساحت پیامبر )ص( 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1272 

 

ماند که اين چه نسبت ناروايی است که آقای انگشت به دهان می

 دارد.سُها در مقام تهمت به پیامبر بزرگوار اسالم روا می

پیامبر اسالم به تصريح قرآن کريم دربرابر رسالت خويش و  

د خريبه جان  اه رسالت إلهیهايی که در رهمه زحمات و مشقّتآن

هیچگونه چشمداشتی نداشت و گرفتن هرگونه مزد و اجری را در 

مر انمود چنانکه آيـات فراوان قرآن کريـم به اين قبال آن نفی می

 فرمايد:مهم پرداختـه و می

 1 قُلْ لَا أَسَْألُکُمْ عََلیْهِ أَجْرًا إِْن هُوَ إاِلَّ ذِکَْرى ِللْعَالَمِینَ 

خواهم اين بگو که من بر رسالت خود، هیچ مزدی از شما نمی» 

 «قرآن که بر من وحی شده جُز اندرزی برای جهانیان نیست.

  

ی مورّخین و محدّثین از مردم پیامبر اکرم )ص( به اتّفاق همه 

گرفت و آن را بر خود حرام کرده بود و از هدايای مردم صدقه نمی

گرفت ای میکرد و اگر هديهنمی برای امرار معاش خود استفاده

نمود چنانکه از اُمّ المُؤمنین عايشه ای آن را جبران میحتماً به گونه

کانَ رَسُولُ اهلِل ـ َصلَّی اهلُل عَلَیِه وَ سَلَّمَ ـ روايت شده است که: 

-خدا )ص( هديه را قبول میرسول» 2وَ ُيثِیُب عَلَْیها يَّةَ بَلُ الْهَدِيَقْ

 «داد.برابر آن هديه می کرد و در

                                                           
 .90انعام،  .1

 466الوفا بِأحوال المصطفی، اثر ابن جوزی، ص .2
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-پیامبـر اسـالم )ص( در کمال قناعت زندگانی خود را می 

 فرمود: گذرانید و می

فَقالَ  ةٍرَجُلٍ نََزَل تَحْتَ شَجَرَ لَةِ)ما لِی وَ لِلدُّنیا إِنَّما أنَا وَ الدُّنیا بِمَنْز

 1.ع إَِلیْها أبَداًفِی أَصْلِها َحتّی إِذا فاءَ الْفَیْءُ ارْتَحَلَ فَلَمْ يَرْجِ

ت مرا با دنیا چه کار؟! وضع من در دنیا مانند مرد رهگذری اس»

های از ظهر چند لحظه در زير شاخهکه زيردرختی فرود آيد و پیش

که نیمروز برآيد و سايه برگردد از آن درخت بخوابد، سپس همین

 «.جايگاه کوچ کند و هیچگاه به سوی آن درخت بازنگردد

 

سالم )ص( با وجود تمام مشقّتها و مشکالتی که داشت پیامبر ا 

کرد و از دسترنج خود برای امرار معاش زندگی خود استفاده می

جهت اين امر برای هرمسلمانی باعث فخر و مباهات است و بدين

اند پیامبر در دوران مّکه به کار نويسان و مورّخین نوشتهسیره

لی را فراهم آورده بود و چون پرداخت و از اينراه اموابازرگانی می

و نیز از ها آن به مدينه هجرت کرد چند رأس گوسفند خريده و از

جست و لذا از اَبوسعید خُدری روايت شده است شتر خود بهره می

 :(2)که

                                                           
 475الوفا بِأحوال المُصطفی ـ ص .1

 115ی، صفحه3( ـ به نقل از کتاب خیانت در گزارش تاريخ، استاد طباطبايی، جلد2)
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تَ و َبیْ يَقِمُ الْیرَ وَبَعِ)کانَ رَسُولُ اهلل )ص( يَعْلِفُ النّاضِحَ و يَعْقِلُ الْ

مِهِ و ُل مَعَ خادَِيأکُ وَ بَو يَخْصِفُ النَّْعَل وَ يَرْقَعُ الثَّوْ ةَيَحْلِبُ الشّا

اْلحَیاءُ أنْ  يَمْنَعُهُ  وَ الوقِ يَطْحَنُ عَنْهُ إِذا اَعیا وَ يَْشتَرِی الشَّیْءَ مَِن السُّ

 ...(.لَی أْهلِهِإِلِبَ نْقَ يَعْلَقَهُ بِیَدِهِ أو يَجْعَلَهُ فِی طَرَِف ثَوْبِهِ وَ يَ

بست و خانه داد و پای آنرا میل خدا )ص( شتر را علف میرسو»

دوخت و افزار را میدوشید و پایکرد و گوسفند را میرا جاروب می

خورد و چون او خسته زد و با خدمتکارش غذا میجامه را وصله می

ار گرفت و کاال را از بازشد، آرد کردن گندم را خود به عهده میمی

داشت از اينکه کاال را بر دست خود بازنمی خريد و شرم او رامی

ی ی لباسش نهد و به سوی خانوادهبیاويزد و يا آنرا در گوشه

 «.خويش حمل کند... 

  

ن ی فراوان در سیره و تاريخ و همچنین در قرآبا وجود ادلّه 

-کريم مبنی بر اجتناب و پرهیز رسول اکرم )ص( از هرگونه مال

های مهمترين راه»نويسد: ها چنین میاندوزی در زندگی، آقای سُ 

« تأمین مالی محمد عبارتند از خمس غنائم، فیء، انفال و هدايا

 (.442ی)سُها ـ صفحه
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 خمس:

های تأمین و آنگاه در ضمن بحث از خمس به عنوان يکی از راه

 نويسد:مالی! پیامبر اسالم چنین می

مدينه ثروت و از هجرت، مردم الزم به ذکر است که در قبل » 

 ودرآمد چندانی نداشتند و مهاجران نیز مالی در اختیار نداشتند 

د در ابتدا سربار مردم مدينه شدند، امّا در طی حمالت پیاپی محم

زنیهای فراوان، مدينه به اقوام مختلف و همچنین کاروان

 وثروتمندترين شهر شبه جزيره شد. بنابراين تمام اموال مهاجرين 

زنی و دزديدن اموال وال انصار از کاروانبخش اعظم ام

ه بغیرمسلمانان در تهاجم به آنان به دست آمد اين اموال مردم که 

 )سُها ـ« شود.شد به زبان قرآن غنیمت نامیده میزور ربوده می

 (442یصفحه

 

  پاسخ:
نويسان و مورّخین از در جواب بايد بگويم: آنچه که سیره

پس از هجرت پیامبر اکرم )ص( و پیشرفت اقتصادی شهر مدينه 

 اند علل ديگری دارد کهمهاجرين مسلمان به مدينه گـزارش نموده

 پردازيم:میها آن در زير به توضیح

از مهاجرت به مدينه و ساکن شدن در  پیامبراسالم )ص( پس 

ای محکم و بسیار هوشمندانه با تمام قبايل نامهآن شهر، پیمان
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و متعاقباً بین مهاجرين و انصار پیمان شهر مدينه منعقد نمود 

اُخُوّت و برادری منعقد ساخت که به تصريح قرآن کريم، ابتدا به 

بردند، انصارِ مسلمان جهت اُخُوّت در میان آنان، از همديگر ارث می

نمودند که حتّی مايل بودند اموال و چنان ايثار و فداکاری می

به مناصفه تقسیم  دارايی خود را میان برادران مهاجر خويش

نمايند ولی پیامبر اکرم )ص( آنان را از اينکار منع نمود و به جای 

منعقد کرد تا مهاجرانی که ها آن آن، قرارداد مُساقات و مُزارعه بین

ی کار بودند به عنوان نیروی ی اوّلیّهفاقد زمین کشاورزی و سرمايه

شوند و بازدهی  های زراعی انصار به کار گماشتهکار فعّال در زمین

رفت و سود و درآمد حاصل از کار نیز های انصار نیز باالتر میزمین

شد و اين تدبیر و درايت مابین آنان تقسیم میمطابق قرارداد فی 

ی يك سیاست اقتصادی انبساطی منجر پیامبر اسالم )ص( به مثابه

به وارد به رونق و شکوفايی اقتصاد مدينه شد و از نیروی کار تازه

 مدينه حدّ اکثر استفاده به عمل آمد.

همچنین لغو انحصار تجارت توسّط پیامبراسالم )ص( منجر شد  

های اقتصادی شرکت کرده و با وران در فعّالیّتتا کشاورزان و پیشه

ی سرمايه به تجارت بپردازند. واگذاری عقد قرارداد مُضاربه و تهیّه

باد نگه داشتن يا آباد کردن، از امالك آباد و باير به مردم به منظور آ

که تحت شرايط خاص ديگر اقدامات پیامبر )ص( بود. اين امالك

های شد، اِقطاع نام داشت. به موجب اين عمل فّعالیّتمی واگذار

اقتصادی ازجمله ساخت واحد مسکونی، بازار و إحیای أراضی موات 
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شدند. از رونق يافت و تعداد زيادی از مردم مدينه به کار مشغول 

زايی در مدينه، ايجاد بازار ديگر اقدامات پیامبر)ص( در راه اشتغال

بود از آنجا که کنترل بازارهای مدينه دردست يهود بود، ايشان 

بازار ديگری برای مسلمانان درنظر گرفته و در مسجد النّبی مکانی 

 (1)تعیین کردند و اعالم نمودند مالیاتی از آن گرفته نخواهد شد.

ديگر عللی که باعث شکوفايـی و پیشـرفت اقتصادی شهر  از 

مدينه گرديد ترغیب و تشويق پیامبراکرم )ص( برای کسب و کار 

های مناسب برای نشان دادن اهّمیّت بود. پیامبر )ص( از فرصت

شد کسب معاش، استفاده کرده و همواره اين مسئله را متذّکر می

 که:

-و يا می« از دسترنج خود بخوريد»)کُلُوا مِْن کَِدّ أيديکُم(    

ترين کسب، کار با دست خود و خريد و فروش پاکیزه»فرمودند: 

  (2)«.مشروع است

داود نبی )ع( از »کردند که: و يا همواره توصیه و سفارش می

کرد و مردم بايد از استفاده از دسترنج خود امرار معاش می

ُعونٌ مَنْ فرمودند: )مَلْو يا می (3)«دسترنج ديگران خودداری نمايند.

                                                           
ی ی مديريّت اقتصادی پیامبر)ص( در فقرزدايی جامعهمقاله :( ـ مراجعه شود به1)

 .ی نرگس ملكنوشتهمدينه، 

 114، ص63( ـ بحار األنوار مجلسی، جلد2)

 9، ص3( ـ صحیح بخاری، ج3)
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که بار خويش را به دوش مردم افکند کسی» ألقَی کَلَّهُ َعلَی النّاسِ

 (1)«.ملعون است.

  

که فردی برای طلب کمك نزد پیامبر )ص( آمد، پیامبر زمانی

اکرم )ص( به او مقداری پول داده و دستور داد تا ريسمانی بخرد و 

دسترنج خود استفاده کند و کشی همّت گمارد تا از به هیزم

کشی کند، اگر يك نفر از شما بر دوش خويش هیزم» افزودند: 

  (2)«که ازکسی چیزی بخواهد.بهتراز آن است

که با خبر شدند دستان سعدبن معاذ از شدّت کار پینه هنگامی

آتش اين دست را »بسته است، دستانش را بوسیدند و فرمودند: 

است که خدا و پیامبرش آن را دوست نخواهد سوزاند، اين دستی 

دارند و هرکس از دسترنج خود استفاده کند خداوند با نظر رحمت 

  (3)کند.به آن نگاه می

پیامبر ارجمند اسالم )ص( کاشتن نهال و بذر را از سوی 

از رويش، غذای پرندگان و چرندگان را مسلمانان، حتّی اگر پس 

-ی گناهانشان میه و صدقهتأمین کند، دارای اجر و پاداش دانست

 شمرد. 

                                                           
 570، صة( ـ تهذيب االحکام شیخ طوسی و وسائل الشّیعه، کتاب التّجار1)

 129ی، صفحه2( ـ صحیح بخاری، جلد2)

 9، ص100و بحار االنوار مجلسی، ج 269، ص2( ـ اُسد الغابه، ج3)
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فرمود که اگر فردی زمینی دارد که توان همچنین تأکید می

کشت و زرع بر آن را ندارد، بايد آن را به برادر خود واگذار کند تا 

 (1)وی به زراعت پردازد.

ازجمله عوامل ديگری که به شکوفايی اقتصادی مدينه بسیار  

( اقتصادی بود که نبیّ اکرم )صکمك نمود منع مسلمانان از مفاسد 

ار کرد و همواره مردم را از گرفتپیوسته به آن سفارش و توصیه می

 داد ازجمله اينکه:شدن در مفاسد اقتصادی هشدار می
 پیامبر)ص(، غّش در معامله را ناصحیح دانسته و از فروش شیر 

 شَّ فرمود: )مَنْ غَداشت و میمخلوط با آب مسلمانان را برحذر می
و  ر خريددهرکسی که » مُسْلِمًا فِی شِراءٍ أو بَیْعٍ فَلَْیسَ مِنّا

 «فروش، غِش کند از ما نیست.
ايشان احتکار را نیز منع کرده و محتکر را ملعون دانسته و  

 فرمودند:

هرکس کااليی را چهل روز احتکار کند تا به قیمت باالتری » 

کسب کرده صدقه دهد، بفروشد، اگر تمام پولی را که از اين راه 

 (2)«ی گناهش نخواهد شد.کفّاره

پیامبر )ص( همچنین مردم را از رباخواری اکیدًا منع کرده و  

بِ شَرُّ الَْکسْدانست فرمود: ضمن اينکه گناه آن را بسیار بزرگ می

  (1)«بدترين کسبها، رباست.» کَسْبُ الرِّبا

                                                           
 19، ص5نیشابوری، ج( ـ صحیح مسلم 1)

 82، ص2فِراس، ج( ـ ورّام، ابی2)



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1280 

 

همراه پیامبران حضرت، تاجر امین و راستگو را مصاحب و و آن

 (2)و شهیدان در روز قیامت اعالم کرد.

بنابراين کتب سیره و تاريخ، عوامل فوق را عّلت اصلی  

 دانند. پیشرفت اقتصادی شهر مدينه می

دد بنابراين برخالف پندار باطل آقای سُها ))پیامبر اسالم درص 

 نراهيی مالی پیروانش را از راه جنگ تقويت کند و از انبود تا بنیه

اقتصاد سالمی پديد آوَرد!! جنگ يك امر عارضی و تحمیلی بود. 

ی پیامبر )ص( در حديبیه با مشرکان صلح نمود و همواره آماده برا

 وَ إِنآمده است:  61یی انفال آيهاينکار بود چنانکه در سوره

دند شان دانمايل اگر دشمنان به صلح ت» جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

 «. تو نیز بدان متمايل باش

کرد ولی چنانکه البتّه غنائم جنگی، کمك مالی به مسلمین می

گفتیم جنگ، امری عارضی و دفاعی بود که پیامبر گرامی )ص( از 

ورود در آن ناگزير شد. امّا تدبیر اصلی پیامبر در تنظیم معاش 

زد که با پژوهش در آثار نبوی سرمی های ديگریمسلمین از افق

 3را شناخت.((ها آن توانمی

درمورد غنیمت جنگی در اسالم و نگرش مسلمین به آن،  

 شايسته 

                                                                                                               
 ، نشر دانشگاهی774ی محمود مهدوی دامغانی، ص( ـ مغازی واقدی، ترجمه1)

 724، ص2ی قزوينی، ج( ـ سنن ابن ماجه2)

 ـ تألیف استاد طباطبايی 108ی، صفحه3خیانت درگزارش تاريخ، جلد .3
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است که به توضیحات استاد مصطفی حسینی طباطبايی در 

 مسلکان آقای ُسها توجّه نمايیم:جواب به هم

م سالم محکو)) اساساً جنگ وخونريزی در راه غنائم، از ديدگاه ا

شود و در شده است. جهاد يکی از عبادات اسالمی شمرده می

عبادت قصد تقرّب به خدا بايد داشت نه نیّت غارتگری و 

اندوزی! و اين موضوعی است که هر نوآموز مسلمانی آن را مال

 داند. قرآن مجید بارها فرموده که: بخوبی می

 «.در راه خدا پیکار کنید» 1قَاتِلُواْ فِی سَِبیلِ اهللِ

 

اند: ممکن است کسی برای و از پیامبر اسالم پرسیده

شدن يا شهرت به دالوری و شجاعت گرفتن يا بلندآوازهغنیمت

 کند؟ توان گفت که در راه خدا پیکار میبجنگد پس چه کسی را می

 

الُْعلْیا هِیَ  کَِلمَةُ اهللِپیامبر پاسخ داده است: )َمنْ قاتََل ِلتَکُونَ 

 2فَهُوَ فِی سَِبیلِ اهللِ

کسی که پیکار کند تا سخن خدا پیروز شود در راه خدا »

ی ی مال و زن هستند و براکه در انديشهاست. امّا کسانیجنگیده

 «کنندهجرت يا جهاد میها آن آوردنبه دست 

                                                           
 .190بقره، .1

 25، ص 4و صحیح بخاری، ج  268، ص5زّاق صنعانی، ج المُصَنَّف، اثر عبدالرّ .2
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حرکتشان نادرست شمرده شده چنانکه پیامبر )ص( فرموده  

 است: 

األعْماُل بِالنِّیّاتِ و إِنَّما لُِکلِّ امِْریٍء ما نَوَی فَمَْن کانَتْ ِهجْرَتُهُ  )إِنَّمَا

 1جَرَ إَِلیْه(هاَينْکِحُها َفهِجْرَتُهُ إِلی ما ةٍإِلَی دُنْیا يُصِیبُها أو إِلَی امْرَأ

جُز اين نیست که اعمال، وابسته به نیّت است و هر کس »

ر دارد. بنابراين کسی که به خاطمتناسب با آنچه نیّت کرده نصیب 

ش )مالِ( دنیا يا برای زنی که با وی ازدواج کند راه هجرت در پی

، در اينصورت هجرت وی به سوی آن مال و زن محسوب «گیرد

 «شود.می

 

ی از همین رو قرآن کريم در تحلیل شکست مسلمانان در غزوه

 هد که:داُحُد برخی از ايشان را مورد مالمت و سرزنش قرار می

برخی از شما خواهان دنیا )در .   »2مِنْکُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنْیَا

 «. ی غنیمت( بوديدانديشه

 

صورت چگونه و از اينرو نافرمانی کرده شکست خورديد. در اين

آوردن ممکن است قرآن کريم اساساً جنگ را به منظور فراهم

                                                           
 1صحیح بخاری، جزء اوّل، ص .1

 .152آل عمران، .2
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، 3تاريخ، جلدغنائم تشريع کرده باشد؟!(( )خیانت در گزارش 

 (.118و 117ص

 

شود که تشريح غنیمت جنگی بنابراين برای همگان روشن می

 شود!! و نسبت دادن آن بهبه عنوان اموالی که به زور ربوده می

 ز همقرآن کريم، از سوی آقای ُسها، چه محلّی از اعراب دارد!! و با

 شود که چراشناس معاصر!! دو چندان میشگفتی ما از اين قرآن

ايشان آيات فراوان قرآن کريم را درمورد مذمّت و نکوهش 

مت منافقینی که قصد و نیّت خود از جهاد را صرفاً دستیابی به غنی

ه ای ببیند و کوچکترين اشارهدانستند نمیجنگی و اموال دنیا می

لب کند؟ آيا اين امر به غیراز وارونه نشان دادن مطاآن آيات نمی

 بوی چه توجیهی دارد؟ی نقرآن کريم و سیره

 نويسد:ی خُمس اشاره کرده و میدر ادامه، آقای ُسها به آيه

وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَْیءٍ فََأنَّ ِللهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذی 

 1 الْقُرْبَى وَ اْلیَتَامَى وَ اْلمَسَاکِیِن وَ ابْنِ السَّبِیلِ

 ا که به غنیمت گرفتید يك پنجم آن و بدانید که هرچیزی ر»

برای خدا وپیامبر وبرای خويشاوندان و يتیمان و بینوايان و 

 «.درراه ماندگان است

                                                           
 .41انفال،  .1
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گرفت که يعنی يك پنجم اموال دزدی در اختیار محمد قرار می 

بخشی مال خدا بود که در اختیار محمد بود و بخش ديگر مال 

به خويشان محمد و  محمد بود و بخشهايی هم به صالحديد محمد

شد. ازاين طريق غارت فقرا و يتیمان و در راه ماندگان داده می

ی خود را بسیار ثروتمند کرد اموال غیرمسلمانان خود و خانواده

اين روش دقیقاً همانی است که توسّط پادشاهان جائر به کار گرفته 

ا شد منتهی با اين تفاوت، که محمد اين چپاولها را تحت نام خدمی

داد. همه نوع خدائی در جهان ديده بوديم ولی خدای دزد انجام می

  (.443ی)سُها ـ صفحه« (1)نديده بوديم که محمد معرفی کرد!!
 
 در جواب بايد گفت: 

چنانکه گذشت در قرآن کريم و منطق اسالم، جنگ و قتال  

برای به دست آوردن اموال و غنائم دنیوی نه تنها سفارش نشده 

 شديدًا از اين امر نهی شده است.است بلکه 

شود اين ی نبوی فهمیده میامّا آنچه که از قرآن کريم و سیره 

ی پیکار و جهاد را زمانی برای مسلمانان است که قرآن کريم اجازه

کند که ازطرف قريش به اَنحاءِ مختلف مورد آزار و اذيّت و صادر می

                                                           
دهد گوی را نشان میی اين مرد بیمار و پريشانزشت، روحیّه( ـ اين ناسزای بس1)

که و ما از ذکر آن )با کمال شرمندگی( ناگزير شديم تا خوانندگان محترم دريابند 

برند و البتّه کیفر اين ناپاکان را به های پلیدی بسرمیدشمنان اسالم در چه انديشه

 سُبحانَهُ و تَعالی عَمّا يَصِفون .سپريمخدای توانمند و آگاه می
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آنان از طرف مشرکین های شکنجه قرار گرفته بودند و اموال و خانه

مورد تصرّف واقع گرديده بود در چنین شرايطی بود که قرآن کريم 

 فرمايد:ی دفاع را برای مسلمین صادر کرده و میاجازه

أُذِنَ لِلَّذِيَن يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اهللَ َعلَى نَصْرِهِمْ َلقَدِيرٌ.  

 1ِديَارِهِمْ بِغَْیرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اهللُالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن 

 ی جنگ داده شدبه آنانکه در معرض پیکار قرار دارند اجازه» 

ود های خزيرا که بر ايشان ستم رفته است، آنانکه به ناحق از خانه

 «رانده شدند جُز اينکه گويند خداوندگار ما اهلل است.

 

اَل تُقَاتِلُوَن قَوْمًا نََّکثُوْا أَيْمَانَهُمْ َو هَمُّوْا بِِإخْرَاجِ  أَفرمايد: و يا می 

 2الرَّسُوِل وَ هُم بَدَؤُوکُمْ أَوََّل مَرَّةٍ 

های خود را کنید که پیمانچرا با گروهی پیکار نمی»يعنی:  

شکستند و در بیرون راندن پیامبر کوشیدند و همانها بودندکه 

 «شما آغاز کردند.بار جنگ را با نخستین

 

وَ مَا لَُکمْ الَ تُقَاتِلُونَ فِی َسبِیِل اهللِ وَ فرمايد: و باز می 

الْمُسْتَضْعَِفینَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاء وَ الْوِلْدَاِن الَّذِيَن يَقُوُلونَ رَبَّنَا 

                                                           
 .40و39حج،  .1

 .13توبه،  .2
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مِنْ لَّدُنكَ وَلِیًّا َو  أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجَْعلْ َلنَا

 1اجْعَلْ لَنَا مِْن لَدُنكَ نَِصیرًا

 چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتوانی» 

 یگويند: ای پروردگـار ما، ما را از اين قريهجنگید که مینمی

 ستمکاران بیرون آر و از جانب خود يار و مددکاری برای ما قرار

 «.ده.

  

ی جهاد را برای دفع ظلم که قرآن کريم اجازهاستروشن 

 ستمکاران، 

و يا دفاع در قبال ظلم و يورش ظالمان و عهدشکنان و برای 

که برای اهدافی کند و کسانینجات مستضعفان ستمديده صادر می

-های دنیوی جهاد میهمانند به دست آوردن مال دنیا و غنیمت

-ی از اينکار نصیب آنان نمیی معنوی و اُخروکنند هیچگونه بهره

شناس!! مبنی بر غارت شود. بنابراين حقّانیّت ادّعای جناب قرآن

اموال غیرمسلمانان و دزدی اموال ديگران تحت عنوان جهاد 

آور است! باری اين است اسالمی برايمان بیش از گذشته شگفت

ی دنیوی و منطق قرآن کريم که برای به دست آوردن بهره

توان تحت عناوينی همچون جهاد فی راوان، نمیهای فغنیمت

-سبیل اهلل به قتل و غارتِ مردم و اموال آنان دست يازيد. و بدين

                                                           
 .75نساء،  .1
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کار جهت است که بانگ وحی إلهی، عموم مسلمین را از اين

داند که خالصاً بازداشته و جنگ و جهاد را صرفاً زمانی مقبول می

ی زير مشتی است ريفهی شفی سبیل اهلل باشد و آياتی همانند آيه

 فرمايد:گويانی همچون سُها، آنجا که میمحکم بر دهان ياوه

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا َضرَبُْتمْ فِی سَبِیلِ اهللِ فََتبَیَّنُواْ وَ الَ َتقُولُواْ  

یَاةِ الدُّنْیَا فَعِندَ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّالَمَ َلسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَ

اهللِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ کََذلِكَ کُنتُم مِن َقبْلُ فَمَنَّ اهللُ َعلَیْکُمْ فََتبَیَّنُوْا إِنَّ 

 1اهللَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُوَن خَبِیًرا

سپريد به تحقیق ااَل ای مؤمنان! چون در راه خدا ره می»  

ه بازشناسید( و به آنکس کپردازيد )تا دشمن محارب را از ديگران 

ی کند مگويید که تو مؤمن نیستی تا بهرهسالم بر شما عرضه می

های های بسیار )پاداشزندگی دنیا بجويید! که نزد خدا غنیمت

ر از اين، چنین بوديد آنگاه خداوند بفراوان( هست، شما خود پیش

شما منّت نهاد )و به اسالمتان رهنمون گشت( پس به تحقیق 

 «کنید آگاه است.زيد که خدا از آنچه میپردا

 

امّا، از آنجا که سُها پیامبر ارجمند اسالم را متّهم به دزدی  

کند شايسته جنگی! می اموال ديگران تحت عنوان ُخمس غنیمت

است که در اين قسمت به چند مورد از عدالت و انصاف و امانتداری 

                                                           
 .94نساء، .1
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اشاره نمايیم از پیامبر اسالم )ص( در قبال اموال دشمنان خود 

-جهت در کتاب خیانت در گزارش تاريخ، جلد سوّم چنین میاين

 خوانیم: 

د روزی در گرما گرم جنگ مسلمین و يهود، چوپانی بنام اَسوَ)) 

 برد به نزدکه اجیر يکی ازيهوديان بود و گوسفندان او را به چرا می

دارد، را بر وی عرضه پیامبر)ص( آمد و درخواست نمود تا اسالم

وپان ی ورود به اسالم را برای او بیان کرد و چپیامبرخدا )ص( شیوه

 نويسد: مزبور مسلمان گرديد. در اينجا ابن اسحق می

غَنَمِ ِب هذِِه الْصاحِلِرًا لََم قاَل يا رَسُوَل اهلِل إِنّی کُنُْت أجِی)فَلَمّا أسْ

 عِنْدی، فَکَْیفَ أَْصَنعُ بِها نَةٌوَ هِیَ أما

-که أسود، اسالم را پذيرفت به پیامبر گفت ای رسولینهم» 

نزد من به امانت ها آن خدا، من مُزدور صاحب اين گوسپندانم و

 «اند، اينك با اين گوسپندان چه کنم؟سپرده شده

 

 طلبی به جای پیامبر بود، با توجّه به آنکهاگر هرمرد قدرت  

داد تا دستور می آمد،گوسفندان مزبور از اموال دشمن به شمار می

مرد چوپان گوسپندان را به سپاهیانش واگذارد و خود به آنان 

 خدا )ص( فرمود: بپیوندد! ولی رسول

 ا)اِضْرِبْ فِی وُجُوِهها فَإِنَّها سَتَْرجِعُ إِلی رَبِّه
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گوسفندان را زده و برگردان که به سوی صاحب خود بازگشت »

ه دشمن، به عنوان امانت بکه و اجازه نداد بر مالی« خواهند کرد

 چوپان مزبور سپرده بود خیانت رود.

مَِن الْحَصَی فَرََمی بِها فِی وُجُوهِها وَ قالَ: ارْجِِعی إِلی  حَفْنَةً )فَأَخَذَ 

کَأنَّ سائِقَها  مُجْتَمَعَةً صاحِبِكِ فَوَ اهلِل الأصحَبُِك أبَدًا فًخَرَجَْت 

 1يَسُوقُها حَتَّی دَخَلَِت الْحِصْنَ

أسود، مشتی ريگ برگرفت و آنرا به طرف گوسپندان پرتاب »

کرد و گفت به سوی صاحب خود برگرديد که سوگند به خدا پس از 

جمعی به  اين، هرگز با شما همراهی نخواهم کرد. گوسپندان، دسته

ی راند تا آنکه به درون قلعهرا میها آن راه افتادند گويی کسی

 «.يهود وارد شدند

 

 ی با يهود، پیامبر مالحظهنگ بود که پس از مصالحهدر همین ج

های يهوديان کرد گروهی ازمسلمانان، شتابان به سوی نخلستان

 دوند، فرمود: می

)أيُّها النّاسُ إِنَّکُمْ أسرَعْتُمْ فی حَظائِرَ يَهُود أال التَحِلُّ أمْوالُ 

 2بِحَقِّها لّاالمُعاهِدينَ إِ

                                                           
 361، ص 3ی ابن کثیر، ج و سیره 345، ص2ی ابن هشام، ج سیره .1
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دويد ولی ای يهود شتابان میهای مردم! شما در باغستان»

ه با کپیمان بستیم )نه کسانیها آن که ما بابدانید اموال يهوديانی

مسلمانان در جنگند( بر کسی حالل نیست مگر به حق )از راه 

 «. خريد و فروش و غیره(

 

 و همچنین رسول اکرم )ص( فرمود:

فَوَْق طاقَتِهِ أوْ أَخذَ مِنْهُ )أال مَنْ ظَلَمَ مُعاهًِدا أو اْنتَقََصهُ أوْ کَلَّفَُه 

 1مَةِشَیْئًا بِغَیِْر طِیبِ نَفٍْس، فَأنَا حَِجیجُهُ يَوْمَ الْقِیا

او  که به همپیمانی غیرمسلمان، ستم روا دارد يا بربدانید کسی»

 بدون از طاقتش وادارد يا از او چیزیعیب نهد يا او را به کاری بیش

 «.معارض وی خواهم بودرضايتش بگیرد، من روز رستاخیر 

 

کنید پیامبرخدا )ص( در دوران پیروزی و چنانکه مالحظه می

زد قدرت، از ادای امانت به دشمن و حفظ اموال و حقوق او سر باز ن

و برای رسیدن به هدف از هرکاری که منافی مقام عدالت بود کمك 

نگرفت، به ويژه که در همین روزگاران، وحی إلهی به او چنین 

 داد: دستور می

رِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أاَلَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ وَ الَيَجْ 
 1لِلتَّقْوَى

                                                           
 صحیح ابوداود، کتاب الجهاد .1
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عدالت ها آن یدشمنی با گروهی شما را وادار نکند که درباره»

( «.(نورزيد، عدالت را رعايت کنید که به پرهیزکاری نزديکتر است

 (.186و 185)خیانت در گزارش تاريخ، جلد سوّم، صفحات 

 

ی خُمس برای مقام امّا تهمت آقای سُها درمورد مسأله 

يق از اين طر» گويد تر است آنجا که میپیامبر)ص( به مراتب شنیع

د ی خود را بسیار ثروتمنغارت اموال غیرمسلمانان خود و خانواده

 (.443ی)صفحه« کرد

 در جواب بايد گفت که: 

کرم )ص( تعلّق گرفته اوّالً: آنجا که سهم خمس برای رسول ا 

معنی نیست که پیامبر)ص(، آن سهم را برای است، اين امر بدين 

گرفتند بلکه به اعتراف کتب روايی خود و مصارف شخصی خود می

 و فقهی، پیامبر )ص( اين خمس را در راه خدا و برای مسلمانان و

جهت در کتب حديث  کردند بدينفقرا و مساکین مصرف می

که روزی پیامبر اکرم )ص( مقداری پشم شتر را  گزارش شده است

 در دست گرفتند و فرمودند: 

الْخُمْس وَ الُْخمْسُ َمرْدُوٌد  لَّا)وَ اليَحِلُّ لِی مِنْ غَنائِمِکُمْ مِثلُ هذا إِ

 2فِیکُمْ

                                                                                                               
 .8مائده، .1

 551، ص6بیهقی، جلدو السُّنَن الکُبری  85داود، جلد سوّم، صسُنَن اَبی .2
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ی اين پشم شتر نیز برای من از غنايم شما چیزی به اندازه» 

خود شما برگردانده  حالل نیست مگر توّسط خمس و خمس نیز بر

 «.شودمی

  

 خُْمس وَالْ لَّاإِ ةِ لَْغنِیمَنويسد: )اليَأخُذُ اإلِماُم مَِن او يا شـوکانی می

ضًا لَیَْس هَُو أخُذُهُ أيِْذی يَ الَّ يُقَسَّمُ الْباقِی ِمنْها بَیَْن الْغانِمِینَ وَ الْخُْمسُ

  مِینسْلِ عَلَی الْمُلَهُ وَحْدَهُ بَلْ يَجِبُ َعلَیْهِ أن يَُردَّهُ 

 حّق امام تنها يك پنجم از غنائم است و ما بقی از آن میان» 

گیرد برای خودش شود و خمس را نیز که میرزمندگان تقسیم می

 «.نیست بلکه بر وی واجب است که به مسلمین برگرداند 

  

 گويد:و يا ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم می 

ما يََتصَرَّفُ سْلِِمیَن کَْلمُلِ ةِ لْمَصْلَحَرَُّف ِفیهِ اإلِمامُ بِاخُمَْس يَتَصَ )إِنَّ الْ

 فِی مالِ الْفَیْء

 کنـد امام به مصلحت در خمس برای مسلمانـان تصّرف می» 

همانطور که اين تصّرف را به مصلحت مسلمین در فیء انجام 

 «دهد.می

  

بر اينکه است  ثانیاً: زندگی پیامبراسالم )ص( بهترين شاهدی 

کردند و را به نفع خود تصّرف نمیهیچ عنوان اين اموال ايشان به
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و  (1)شدحضرت در اوج زهد و سادگی اداره میزندگی دنیوی آن

کند پیامبر اسالم )ص( از طريق خمس آنجا که آقای سها ادّعا می

خود را بسیار ثروتمند کردند گزافی بیش نیست زيرا بنا به گواهی 

ضمن يك حديث صحیح پیامبر اکرم )ص( پس از  صحیح بخاری

 وفاتش هیچگونه درهم و ديناری از خود برجای نگذاشت:

دًا وَ ا وَ ال َعبْينارً دِ ال)ماتَرَكَ رَسُولُ اهللِ )ص( عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا و 

 قَةًها صَدَ ضًا جَعَلَ وَ أرْ حَهبَغْلَتَهُ الَْبیْضاءَ وَ سِال لَّاوَ ال شَْیئًا إ مَةًال أ

خدا)ص( هنگام وفاتش نه درهم و ديناری، نه غالم و رسول» 

کنیزی و نه چیزديگری، از خود بجا نگذاشت فقط قاطر سفید و 

 «شمشیرش و زمینی که آن را هم صدقه کرده بود از وی باقی ماند.

  

 روايت شده است که: و يا باز در صحیح بخاری

 لشَّعِیرابِْز  خُ)خَرَجَ رَسُولُ اهللِ مِنَ الدُّنیا وَ َلمْ يَشْبَعْ ِمنْ

 «که از نان جو، سیر نخورد.خدا )ص( درحالی ازدنیا رفترسول»

  

 :و از اُّم المُؤمنین عايشه در صحیح بخاری روايت شده است که

ثِینَ یٍّ، بَِثالهُودَِد يَعِنْ نَةٌمَرْهُو)تُوُفِّیَ رَسُولُ اهلِل )ص( وَ دِْرعُهُ 

 صاعًا مِن شَعِیرٍ

                                                           
( ـ در قسمت اوّل اين کتاب و بخش زهد پیامبرص به تفصیل به اين موضوع 1)

 .ايمپرداخته
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خدا )ص( درحالی رحلت فرمودند که زره جنگی او نزد رسول» 

 «.مرد يهودی، در برابر سی صاع جو، در گِرو بود.

 

 گیری:  نتیجه

 

گیری زير فصل در قسمت پايانی فصل هفتم کتاب، با نتیجه 

 ند که:رسامزبور را به ِاتمام می

 ی همّت خود رارود که همهدرحالیکه از پیغمبر انتظار می»  

صرف هدايت مردم از طريق معجزه و آموزش و استدالل کند، 

محمد به جای استدالل و معجزه، همّت خود را عمدتاً صرف اجبار 

ی ها سه بهرهمردم با شمشیر به قبول اسالم کرد و اين جنگ

قعیّت و جاهی که هیچ پادشاهی به عظیم مادّی برای وی داشت. مو

 کهرسد. حرمسرائی از انواع زنان و کنیزان زيبا و ثروتیآن نمی

 446)سُها ـ صفحات« بردند.اش از آن بهره میخود و خانواده

 (.447و

 

 در جواب بايد بگويم که: 

ی خداوند دانم اين ضوابط و انتظارات از يك نبی و فرستادهنمی 

نويسنده مسجّل گرديده است که انتظارات خود از کجا برای جناب 
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تعريف ها آن از يك پیغمبر را در هدايت مردم و آوردن معجزه برای

 کند؟می

ی خدا را آنچه که قرآن کريم وظايف اصلی يك نبی و فرستاده 

یز چاز اثبات نبوّتش، به جُز نذير و بشیر بودن کند پس تعريف می

هدايت عمومی و استدالل منطقی  ديگری نیست )و البتّه آنهم با

ه و مباينت ندارد( و به اين علّت است که در آيات متعدّد اين وظیف

 کند که:مسئولیّت خطیر پیامبر اسالم را مکرّراً گوشزد می

 1 وَ مَاأَرْسَلْنَاكَ إِلّا مُبَشِّرًا وَ نَِذيرًا 

 فرمايد:و يا در مورد عموم پیغمبران إلهی نیز می

  2 مَانُرْسِلُ الْمُْرسَلِیَن إِلّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِِرينَوَ  

-رسان نمیما فرستادگان خود را ُجز نويد دهنده و بیم» 

 «.فرستیم

 

-باری، قرآن کريم پیامبران را بشارت دهنده و اِنذار کننده می 

شمرد که طبق فرامین و دستوراتی که در قالب وحی از باريتعالی 

ی اين امر خطیر را که همانا نمودند و نتیجهاقدام میکردند أخذ می

نهادند. يعنی هدايت مردم است منحصرًا در اختیار خداوند می

ی طريق هدايت به صورت روشن و واضح، انبیاءِ إلهی به جُز ارائه

                                                           
 56یی فرقان ـ آيهـ سـوره 105یی إسـراء ـ آيهسـوره .1

 56ی ی کهف ـ آيهـ سوره 48یی انعام ـ آيهسوره .2
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توانستند انجام دهند. و اِيصال إلَی الَمطلوب و عمل ديگری نمی

ی مسئولیّت و توان و دودهواصل شدن به هدايت، خارج از مح

 خوانیم:قدرت آنان بود چنانکه در قرآن کريم می

ای »1 إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اهللَ يَهِْدی مَن يَشَاءُ 

که دوست داری نیستی بلکه پیغمبر تو قادر به هدايت هرکسی

 «کند.خداوند هرکسی را که بخواهد هدايت می

 

 ی طريق هدايت، کوشش تمام و سعیامّا انبیای إلهی در ارائه 

الم آوردند چنانکه در قرآن کريم خطاب به پیغمبراسبلیغ را بجا می

 خوانیم:)ص( می

ای پیامبر! شايد از »2 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَکُوُنوا مُؤْمِنِینَ 

 «سازی.آورند، خود را هالك اندوه اينکه ايمان نمی

 

مَا أَنزَلْنَا عَلَْیكَ الْقُرْآَن لَِتشْقَى. فرمايد: ی طه میو يا در سوره 

قرآن را بر تو فرو نفرستاديم که در رنج »3إِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن يَخْشَى

-و زحمت افتی بلکه اين قرآن تنها هشداری است برای آنکه می

 «ترسد.

                                                           
 .56قصص، .1

 .3شعراء، .2

 .3و2طه، .3
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-مرتبت )ص( چنین میی توبه در وصف ختمیو يا در سوره

 فرمايد:

لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِکُمْ عَزِيزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ  

 1 عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِیَن رَؤُوفٌ رَِّحیمٌ 

ای مردم، هرآينه پیامبری از خودتان بر شما مبعوث شد، » 

به شما آيد. سخت دهد بر او گران میهرآنچه شما را رنج می

 «دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.

  

ود که راز پیغمبر انتظار می» گويد بنابراين اينکه جناب ُسها! می

به گواهی آيات « ی همّت خود را صرف هدايت مردم نمايدهمه

از توان و ظرفیّت خويش، در راه قرآن، پیامبر اسالم )ص( بیش

ه نزديك بود باعث هالکت کرد کهدايت و رشد آنان کوشش می

حضرت شود و عدم هدايت مردم برای ايشان بسیار گران تمام آن

شد و در اين راه در میدان عمل و تعلیم وتربیت مؤمنین نیز می

 فرمايد:داد چنانکه مینهايت تالش خودرا انجام می

یْهِمْ آَياتِهِ وَ هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی اْلأُمِّیِّیَن رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَ  

که به میان اوسـت خدايی»2يُزَکِّیهِمْ وَ يُعَلُِّمهُمُ الِْکتَابَ وَاْلحِکْمَةَ

                                                           
 .128توبه، .1

 .2جمعه،  .2
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 مردمی اُمّی پیامبری از خودشـان مبعوث داشت تا آياتش را بر

 «.را پاکیزه سازد و کتاب و حکمتشان بیاموزدها آن بخواند وها آن

 

يف امّا درمورد آوردن معجزه که جناب سها! آوردن آن را از وظا 

ر شمرند، قرآن کريم اين امر را خارج از اختیااصلی پیامبران می

 داند و معجزات را از نوعِ فعل خداوند برای تصديقپیامبران می

شمرد که بنا به حکمت و صالحديد باريتعالی در پیامبرش می

رسند. ولی گويا جناب نويسنده در یهای مختلف به ظهور مزمان

-اند که میآواز شدهعصر زمان نزول همعصر حاضر با مخالفین هم

 گفتند:

-معجزه ردگارشپرو چرا ازجانب» لَواْلَ أُنزِلَ عََلیْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ 

 «شود؟ای بر او نازل نمی

 

کردند که در پاسخ اين سؤال همواره اين بیان را دريافت می 

 که:

بگو: » 1فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ ِللهِ فَانْتَظِرُوْا إِنِّی مَعَکُم مِنَ الْمُنتَظِرِينَ 

غیب از آنِ خداست. انتظار بکشید من نیز با شما از منتظران 

 « هستم

  

                                                           
 .20يونس، .1
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رسد و کشد که اين انتظار به پايان میو البتّه طولی نمی 

 ود )مانند شقّ القمر شومعجزات گوناگونی از نبیّ اکرم ظاهر می

 های قرآنی و غیره(.حضور فرشتگان در جنگها و پیشگويی

همّت خود را عمدتاً صرف اجبار مردم با »نويسد: امّا اينکه می 

ی روشن در اينباره نه تنها يك قرينه« شمشیر به قبول اسالم کرد

در قرآن کريم وجود ندارد بلکه آيات فراوانی روش و اسلوب پیامبر 

دهند که جنگهای کنند و نشان میمغاير با اين ادّعا معرّفی میرا 

و چنانکه ذکر  (1)پیامبر )ص( همگی صورت دفاعی داشته است

ی پیامبر نموديم در آيات متعّددی و با ذکر حصر و انحصار وظیفه

اسالم )ص( را به جُز ابالغ وحی و بشیر و نذير بودن چیز ديگری 

ی نافی هرگونه اجبار و اکراه از ناحیهداند. که اين موضوع نمی

پیامبران است. امّا قرآن کريم موفّقیّت اصلی پیامبر ارجمند اسالم 

)ص( را در رسالت خويش، به دلیل اخالق نیکو و گذشت و مهربانی 

نمايد که داند و به صراحت تمام گوشزد میحضرت میو رحمت آن

ب غلظت و خشم و حضرت به جای نرمخويی و قول لیّن جاناگر آن

گرفت است( درپیش می اجبار را )چنانکه نويسنده مدّعی شده

 شد:همواره با شکست روبرو می

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اهللِ لِنتَ لَهُْم وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ  

هُمْ فِی األَمْرِ َفإِذَا مِنْ حَوْلِكَ فَاعُْف عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ َلهُمْ وَ شَاوِرْ

                                                           
( ـ به جلدسوّم کتاب خیانت درگزارش تاريخ اثر استاد مصطفی حسینی 1)

 .طباطبايی نگاه کنید
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به سبب رحمت » 1عَزَمْتَ فَتََوکَّلْ َعلَى اهللِ إِنَّ اهللَ يُحِبُّ الْمُتََوکِِّلینَ

خو شدی و اگر تندخو چنین نرماينها آن خداست که تو با

ها آن شدند پس بربودی از گرد تو پراکنده میدل میوسخت

ر کارها با آنان مشورت ببخشای و برای ايشان آمرزش بخواه و د

-کن و چون قصد کاری کردی بر خدای توکّل کن که خدا توکّل

 «دارد.کنندگان را دوست می

 

و انتخاب دين اسالم را برای مردم به صورت آزاد و اختیاری  

قرار داد و وحی إلهی از هرگونه اجبار و اکراهی در پذيرش دين 

 اسالم نهی نمود که:

هیچ اجباری » 2لدِّينِ قَد تََّبیََّن الرُّشْدُ مَِن الْغَیِّالَ إِکْرَاهَ فِی ا 

 در پذيرش دين نیست که راه راست از کژراهه مشخّص شده است.

  

وَ لَوْ شَاء رَبُّكَ آلمَنَ مَن فِی األَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا فرمايد: و يا می 

 3مُؤْمِنِینَأَ فَأَنتَ تُْکرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَکُوُنواْ 

                                                           
 .159آل عمران، .1

 .256بقره، .2

 .99يونس، .3
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که در روی زمینند ی کسانیاگر پروردگار تو بخواهد، همه»  

داری که ايمان آورند آيا تو مردم را به اجبار وامیايمان می

 «بیاورند؟

د را ی إلهی داليل و براهین خوما در اين نوشتار به حول و قوّه 

دن طلبی و به دست آور ی آقای ُسها در مورد قدرتهادر رِدّ ادّعا

مال و زن، از جانب پیامبر اسالم به طور تفصیل بیان نموديم و 

گذاريم و معتقديم که قضاوت را به داوری خوانندگان گرامی می

ب تاحقّانیّت رسالت پیامبر ارجمند اسالم که همچون آفتاب عالم 

تر  غفروی افرادی مانند سُها کم هاها و تهمتگويی است، با دروغ

تاب را  توان روشنايی اين خورشید جهاننخواهد گرديد و نمی

 کتمان نمود که:

 

 

 دشمن ار شمس توانست که پنهان بکند 

 1تواند صفـتِ حُسـنِ تـو کتمان بکندمی 
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 های ناروا به پیامبران: نسبت8فصل 

 نويسنده: خالد عزيزی، امین ايوبی نیا

 

 به ناروا هاینسبت»نام به سها دکتر شبهات قسمت در چه آن

 که است کتاب یهابخش ترينشنیع از يکی شايد آمده، «پیامبران

 مورد پلید هاینسبت با را خدا پیامبران و رسوالن شرمانه، بی

 . دهدمی قرار اهانت

 يوسف تزوير، به را خلیل ابراهیم که رسدمی جايی به جسارت

 محمد و غیرتی بی به را ايوب زنی، تهمت و گويی دروغ به را

 تقلب و برداری گرته و يهود علیه ستم به علیهم سالم اجمعین را

 ترينسست با و کندمی متهم قرآن، پردازش برای تورات متن از

 . کند مسموم را مخاطبش ذهن که است آن بر عبارات،

 پیامبران اخالقی بی از دم است، اخالق خود منکر که کسی

 ! بردمی حمله آنان ساحت به گستاخانه و ادبانه بی و زندمی

 شخص اين ضعیف عبارات البالی در هرچیز از بیش چه آن

 اش،نوشته تمام بر جانبدارانه که است ایکینه زند،می مغرض موج

 . است افکنده سايه

 و روايات نامعتبرترين بر و تکیه اسناد بودن ضعیف چنین، هم

 . سهاست دکتر هایهای نوشتهضعف از ديگر يکی مبهم، معناهای
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 احاطه کتب و متون نقدِ برای اصل ترينابتدايی به ايشان اگر

که برای نقد هر متنی حداقل بايد دو شرط  دانستمی بايد ؛داشت

 بر موضوع مورد نقد، سپس: اشراف را مد نظر بگیرد: نخست:

کتاب ايشان  که معنای همان متن مورد انتقاد. و تفسیر ترينموثق

 . است خالی از هر دو مورد

» : مانند کتابی زوايای که داندمی خوب منتقد، و محقق يك

 برای دستاويزی به تواندنمی محکمات، و ثقه همه آن ، با«قرآن

 فضع نهايت در مذبوحانه، اقدام اين اما شود، تبديل معاندان شبهه

يش، هانوشته کهزيرا  است، قرآنی مفاهیم از عدم آگاهی و علمی

حتی کسانی را که کمترين آگاهی نسبت به متن قرآن را دارند، 

 ! گرفت آتو متنش از بشود که آن به برسد چه کند، قانع تواندنمی

 نمايان پیش از بیش را نويسنده یچهره که ديگری چیز

 و است يهود شکن عهد و سرکش قوم دادن جلوه مظلوم کند،می

 بتنس را پیامبر علیه الصالة و سالم تا است برآن هرترفندی با سها

 امروزه جهان، که است حالی در اين و دهد نشان خشن آنان به

و گاه و  عذاب است در يهود و صهیبونیست جنايات از هم هنوز

در سرزمین اشغالی فلسطین به گوش ما ها آن گاه خبر جناياتبی

 رسد. می

 و دينی ديگر متون در اسرائیلیات نفوذ تاريخ، شهادت و گواه به

 معاندی و پلید ذات همان از ديگر اديان هایکتاب تحريف
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 جوان هایذهن تا کارست در دايم که گیردمی سرچشمه

  !کند مبتال شبهه، ويروس به را وجستجوگر

 و هلوکاست یافسانه با تاريخ تحريف و آنان تسلط اما فصل

 مسلمانان بیداری بهار با مسلمانان، از آرشويست انتقام گرفتن

 دنیا اين جای هر در ما، پژوهشگر و باسواد جوانان و گشته قرين

 و روشنی و کنندمی برآب نقش را آنان فکر سست بنیان باشند، که

 دنیا برتارك ابديت تا ،جمالتش و کالم اعجاز و قرآن تابناکی

 بود؛ خواهند زبون و خوار پیوسته دشمنان و درخشید خواهد

 . کنند خونمايی و برخیزند مقطعی گونه،آتش گرچه

اينك شبهات مطرح شده سها، سپس جوابیه آن، که در ادامه و 

 گردد:در ذيل هر شبه ارائه می

اخالقی پیامبران  غیر غلط یا یا خطا امور شبهه: قرآن

 کند.  را توبیخ نمی

گفتارهای  و رفتارها که اينست قرآن درست روشهای از يکی»

 از مثال. باشد ديگران سرمشق تا کندمی يادآوری را نیکو بندگان

 قرآن در مواردی در اما. غیره و مريم و لقمان يا و پیامبران مختلف

 است، شده داده نسبت پیامبران به اخالقی غیر غلط يا يا خطا امور



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1305 

 

 نادرست عمل آن تأيید آن ینتیجه کند که توبیخ آن را آنکه بدون

 . 1«است

 

ه کای دراينجا الزم است که با توجه به تحقیقاتی نکتهاشاره به 

وجود خارجی ندارد « ُسها»انجام شده است، شخصی به اسم دکتر 

اند اما ای از مستشرقین نوشتهای حرفهو اين کتاب را مجموعه

کمترين آگاهی هم نسبت به اسالم و زبان قرآن و مقاصد و حقايق 

ای در مغلوط و بسیار سخیفانهو احکام آن نداشته و فهم وارونه و 

ها آن اند که در اين فصل هم بهاماکنِ زيادی از قرآن داشته

 اشاراتی خواهد شد. 

 پاسخ: 
 اوالً: اين شخص يا کارگروه ملحداند. 

در آخر کتاب و بعد از سیاه کردن اين نهصد صفحه که به قول 

ترين کتاب در رد قرآن است و به عنوان نتیجه خودش مفصل

داند، گیری و بعد از اينکه اديان را خرافه و ساخته ذهن بشر می

 کند:می خدا را هم منکر شده و الحادش را نمايان

جواب اين سؤال نیز ساده است. از اين بهتر  در مورد خدا چه؟»

عالم و عاقل و عادل و مهربان  يیشود که در اين جهان خدانمی

باشد. و ما بعنوان مخلوقات او بايد به او عشق بورزيم و از او اطاعت 
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کنیم و او را بپرستیم. اما مشکل اينجاست که تا زمان حاضر، ما 

هیچ دلیل معتبری بر وجود چنین موجودی نداريم. اينرا کسی 

و نفس  گويد که دهها سال از عمر خويش را در علم و طبیعتمی

خود و فلسفه و عرفان و اديان بدنبال خدا گشته است. البته هر 

خداپرستی ادعا می کند که دالئل محکمی برای اثبات وجود خدا 

دارد ولی متفکران می دانند که هیچیك از اين دالئل در مقابل نقد 

 آورند. عقلی دوام نمی -علمی

ك موجود حال که چنین است، اعتقاد ما به خدا، اعتقاد به ي

وهمی است که مخلوق ذهن ماست. چرا بايد چنین موجود وهمی 

چرا نبايد اين دست آويز اديان را از آنان نگیريم تا  را بپرستیم؟ و

 . 1«بمانیم؟ از شرور اديان درامان

 

 پاسخ:

دکتر ُسها ملحد است و انسان را موجود و مخلوق طبیعت 

را نبوده و نبايد باوری داند و مصادر معرفتی غیر از ماده را پذيمی

به ماوراء طبیعت و نیروی فطرت و روح و روان و ساير احساسات 

بشری داشته باشد. چرا که منبع اخالقیات و احساسات چیزی 

فرامادی بوده واز دل طبیعت جز مصنوعات و کنشهای مادی 

اند!!. زيراکه نفی خیزد. ولی با اين وجود ملحدها مدعی اخالقبرنمی
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ای بوده و سوی آنان، برايشان معزل و بد مخمصه اخالق از

آفريند. نه از لحاظ عملی و واقعی، بلکه از بحرانهای زيادی را می

 لحاظ تئوريك و اقناع مخالف به پذيريش تفکراتش. 

ردن اما در واقع عملی میبینیم که ثمرات الحاد، نابود و ويران ک

 اخالق و مفاهیم واالی آن است. 

 اخالق از سوی شخصی ملحد مسخره نیست؟! اما آيا ادعای

اخالق، منافی وناقض الحاد است، چرا که ارزش و مشروعیتش را 

  گیرد و ماده نمیتواند آن را توجیه کند.از اين دنیای مادی نمی

و  اگر ما افراد اين جهان بوده و انسان هم از ماده آفريده شده

جهان مادی طبیعت منشأ او است، پس اخالق ارتباطی با اين 

 ای مادی هم ندارد. نداشته و فايده

اخالق همیشه در مقابل ماده است و ضد عقل و ضد مصلحت 

شخصی است. هنگامی که ملحدی مدعی اخالق است، ما به اين امر 

خوشحال خواهیم شد، ولی با اين اعتراف بخواهد يا نخواهد، 

اين شود، چرا که اخالق، معنا و قیمتش را از الحادش نقض می

گیرد بلکه برای مشروعیتش منبع وجهانی ديگری جهان مادی نمی

 دارد. 

 به عنوان مثال:

شخصی در حادثه ای رانندگی غیرعمدی شخصی را زير گرفته »

 «کشد. و می
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کند که ثابت کند در اينجا خود اين شخص يا وکیلش تالش می

 که اين کار از طرف موکلش از روی عمد نبوده است. 

ب قاموس مادی اين جريمه روی داده و تمام شده و در چهارچو

اش معترف است. اما اين محاکمه چرا روی شخص جانی به جريمه

  دهد؟می

 به خاطر مشخص کردن عمد يا غیر عمدی بودن اين کار. 

در اين حالت شرايط و وضعیت درونی فرد قاتل، در حالتی 

 مافوق کار مادی مجرد خواهد بود. 

کنیم، نه ا به حالت داخل نفس شخص نگاه میدر اين موقعیت م

به واقع مادی قابل مشاهده و قابل رؤيت که همانا کشته شدن آن 

 باشد. شخص به وسیله تصادف و ماشین شخص قاتل است، می

کند که انسان فرزند اين طبیعت وجهان مادی واين ثابت می

نیست. و ارزش خود و افعال و اهدافش را از اين جهان مادی 

اش را مرتکب شده و طرف هم گیرد. وگرنه شخص جانی جريمهنمی

کشته شده و ديگر عمدی يا غیر عمدی بودن معنايی نخواهد 

افتد و هر داشت. يعنی مثل ساير حوادثی که در طبیعت اتفاق می

حاکم است پس « صُدفه»لحظه احتمال چیزی وجود دارد و قانون 

ر عمدی بودن طرف، در اين حادثه هم طبیعی بوده و عمدی و غی

آن تأثیری ندارد و اين محاوله اثبات عمدی يا غیر عمدی بودن، 

معنايی است. اما در اينجا خود و بیبرای شخص ملحد چیز بی
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آيد و آن قضیه عذاب وجدان است، که حالتی نفسانی پیش می

 ای باالتر از ماده و وقايع مادی است. مرتبه

اش ديگری را بخورد اگر غريزه تواند انسانيا مثال شخصی می

ای غیر اخالقی نیست، چرا که موافق با آن را بطلبد و مسئله

ه قوانین طبیعی است که انسان از آن آفريده شده است، مانند اينک

انسان، گوشت حیوانی مانند: گوسفند و ماهی و سگ و گربه را 

 کند. خورد و هیچ احساس ناخوشايندی نمیمی

تفاوتی بین خوردن گوشت انسان با گوشت  سوال اينجاست چه

 سگ توسط شخصی ملحد وجود دارد؟

تواند با مادر و خواهر يا دخترش رابطه جنسی يا انسان می

داشته باشد. و چه منعی برای اين کار است، مادامی که غريزه 

 جنسی پذيرای آن باشد؟

يا اگر انسانی با سگی همزمان در حال از بین رفتن هستند؟ 

دام در نجات دادنشان برديگری اولويت ندارند زيرا هر دو هیچ ک

موجود طبیعی هستند وبسته به طبع و غريزه انسان دارد که کدام 

 يك را نجات دهد و در اين هنگام انتخاب سگ غیر اخالقی نیست. 

 يا اگر انسان بتواند کسی را که در حالت مرگ است نجات ندهد،

 ش است؟چه توجیهی برای غیر اخالقی بودن

و ايا شخصی غذا به اندازه کافی برای خود وديگری دارد، اما به 

 دهد تا بمیرد. چه توجیهی برای منع و انجام ندادنش است؟نمی
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ر يا مادر میتواند به فرزندش شیر ندهد تا بمیرد. آيا کارش غی

 اخالقی است؟

يا شخصی میتواند از مغازه يا خانه ويا کیف ديگری چیزی را 

ی ارضای رغباتش، مانندِ هجوم ملخ و موش به مزرعه و ببرد برا

 محصوالت باغی يا مانندِ هجوم مورچه به کیسه شکر مغازه يا خان

ای و از نظر يك آتئیست و ملحد، هیچ دلیلی برای منع اين کار 

 وجود ندارد. 

ه کاگر اعتراضی شود و آن را نا جايز و نادرست بدانند مادامی  

دلیل چیزی غیر مادی باشد، اساس الحادشان نقض شده و زير 

 رود. سوال می

اگر اخالق و رعايت مصلحت و نفع ديگران و ايثار و وجدان و 

ی ضمیر و شعور را معیار و میزان قرار دهند، اساس الحاد وتصرفات

 شود. ه ناشی از طبیعت است، نقض و باطل میمادی صرف بشری ک

ای در اين نظم و ترتیب کَونی ومادی پس اخالق، شکاف و رخنه

 و گذر از آن است. 

اخالق، شکاف در زمان و گذر از آن است. چرا که در تمامی 

عصور اين مسائل اخالقی ثابت است. و معلمین اخالق در کل 

 اند. دهزمانها، نفس مسائل اخالقی را مطرح کر

همچنین اخالق، شکافی مکانی در هستی و گذر از محدوده 

مکانی است. چرا که هیچ جايی وجود ندارد مگر اينکه در آن قیم 

 شود. اخالقی موجود است و به آن عمل می
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همچنین اخالق، شکافی در بعد معرفتی و مادی و گذری از آن 

نسان است. چرا که ضد مصلحت شخصی و ضد عاليق مادی صرف ا

 است. 

شايد شخص ملحد ادعا کند که اخالق با گذر زمان پیشرفت و »

 «. کندتغییر می

 اين ادعا هم عقال و منطقا ساقط است. 

اگر اخالق نسبی باشد و با گذر زمان تغییر وپیشرفت کند، کل 

 کند. می قوانین اساسی جهان را نقض و ابطال

ای که او يا هتواند ديگری را به خاطر قضیچرا که کسی نمی

شود کسی را داند محاکمه کند. و نمیمجتمع يا قانون اخالقیش می

برای تصرفاتش محاکمه کرد چون ممکن است امری که قانون 

 داند، او آن را جايز بداند. ناجايزش می

کند اخالق قابل پیشرفت و تغییر از ديگر داليلی که ثابت می

ذاتی نیست. اخالق نیست اين است که: اخالق موضوعی است و 

 چیزی است که خارج از ذهن بشری است. 

کار خیر، خیر است نزد شخص نیکوکار و بدکار، و شر، هم 

 همینگونه است. 

اده اخالق دال بر اراده عَرضی اهلل برای اين جهان است. و بر ار

خداوند برای اين جهان تکیه دارد. به همین دلیل در اخالق 

 دهد. پیشرفتی روی نمی

 هايی برای اين مدعا داريم:مثالو 
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نويسنده چهارصد سال قبل از میالد مسیح است « يوربیديس»

نويسد. را می« زنان تروا»ای اخالقی به اسم که نمايشنامه

هم سی سال پیش « سارتر»ی «زنان تروا»نمايشنامه اخالقی 

تقريبا از اين نمايشنامه قديمی اقتباس شده است، ولی هیچ 

 ر در مضامین اخالقی دو نمايشنامه نیست. تفاوتی چشمگی

(، به مارکوس تولیوس کیکِرو«)شیشرون»همچنین اخالقی که 

ا آن مردم را فراخوانده، همانی است که ما مردم را به سوی آن فر

 خوانیم. می

ه تمامی معلمین بشری از انبیاء و افراد مصلح در طول تاريخ هم

 اند. به آن اصول اخالقی دعوت کرده

س اخالق دارای مطلقی ذاتی و مستقل بوده و هیچ نسبیتی در پ

 آن وجود ندارد که شخص ملحد مدعیش است. 

ولی شايد ملحد، ادعا کند که تصرفات اخالقی ممکن است از 

 ای تا نقطه ديگر متفاوت باشد. نقطه

 ها ندارد. قیم واين نوع رفتار وسلوك، ارتباطی با قیم وارزش

که دچار اختالل واز هم پاشیدگی  ارزش چیزی ثابت است

شود. راستگوئی، همیشه در طول تاريخ نیکو بوده است، و نمی

همواره دروغ، زشت است. ولی رفتار اخالقی افراد واعیان ممکن 

است، متفاوت باشد. پس سلوك و تصرفات اخالقی بشر، هیچ 

 ها و قیم اخالقی ندارد. ارتباطی با ارزش
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را شود که در سلوك و رفتار و ارزش، وقتی قرار است اج

دهد ولی اين سلوك بنا بر تصرفات بشری خودش را نشان می

 قرائن زيادی ممکن است مختلف و متفاوت باشد. 

 به عنوان مثال:

ممکن است، شخصی برای ايجاد اصالح در بین دو انسان، دروغ 

 بگويد. 

در اين حالت هم، دروغ، دروغ است وصحیح نیست. ولی جدايی 

 اين دو نفر، بدتر وناخوشايندتر است.  بین

 ای)تالش برای اصالح( وجود دارد و دروغ را بردر اينجا قرينه

غ دهد نه اينکه اولی که دروجدايی بین اين دو، ترجیح و برتری می

 است، خوب باشد. 

های اخالقی دچار پس اخالق، در کل تاريخ ثابت است و ارزش

تباطی با نسبیت ندارد و شکافی اند وارشوند و مطلقاختالل نمی

 فرامادی در عالم هستی است که مطلقا ارتباطی با مظاهر مادی آن

 ندارد، بلکه در تضاد با مصلحت مادی است. 

 پس انسان با رسالتی آسمانی به اين دنیا آمده است. 

گوئیم، لذا به تأيید اخالق از طرف شخص ملحد خوش آمد می

ل اما او بايد بداند اين ناقض اِلحادش است و الحاد هیچ وقت حام

 اخالق نخواهد بود. 
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  کند. لوط دخترانش را به قوم ظالم هدیه میشبهه: 

جناب دکتر سها در ابتدای اين فصل، داستان لوط علیه سالم و 

ورود فرشتگان برای خبر دادن در مورد عذاب الهی به شهر و 

 آورد: سخنانی که بین لوط علیه سالم و مردم رد و بدل شده را می

 کند می هديه ظالم قوم به را دخترانش لوط»

 لوط قوم هالك برای فرشتگانی وقتی که است آمده قرآن در

 زيبا پسرانی بصورت فرشتگان چون بودند، مهمان لوط نزد رفتند و

 :کنند لواط آنان با که شدند جمع قوم لوط بودند،

( قَالَ إِنَّ هَؤُلَاِء ضَیِْفی فَلَا 67وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ َيسْتَبِْشُرونَ )

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَِن ( 69( وَاتَّقُوا اللَّهَ وََلا تُخْزُونِ )68تَفْضَحُونِ )

 . 1(71( قَالَ هَؤُلَاِء بَنَاتِی إِنْ ُکنْتُمْ فَاعِِلینَ )70الْعَالَمِینَ )

اينان  ( لوط گفت:67آوردند ) روى کنانشادی شهر مردم و»

 وارخ مرا و کنید پروا خدا از ( و68) مکنید رسوا مرا منند مهمانان

 ت:( گف70) نکرديم منع بیگانه مردم را تو آيا ( گفتند:69)نسازيد 

 (. «71منند ) دختران اينان دهید میخواهید انجام اگر

  .(71قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِی إِنْ کُْنتُمْ فَاِعلِینَ )

 عمل خواهیدمی اگر منند دختران اينان گفت لوط»

 «. )جنسی(انجام دهید

                                                           
  .71تا  67الحجر، آيات  .1
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 عرضه شهر مردم به را دخترانش لوط که کنیدمی مشاهده

 از و کنند برقرار جنسیی رابطه آنان با جمعی دسته کند کهمی

 . بگذرند میهمانانش

 به رسد چه بینیدمی انسانیت از اثری لوط رفتار اين در آيا

 باشد حاضر شخص که است افراطی تعصب چه پیامبری؟ اوال اين

 نشوند؟ اذيت میهمانانش تا بدهد لواطگر بدست قوم را دخترانش

 نیستند؟ انسان دختران مگر

 ما که بودند گفته لوط به قبل آيات در فرستادگان: ثانیا

 اين بر. ايمآمده قومت کردن عذاب برای و خدا هستیمی فرستاده

 و کنند لواط آنان با توانندنمی قومش که دانستمی بايد لوط اساس

 ار زن شأن نیز آيات اين: ثالثا. . نیست ی دخترانشعرضه به نیازی

 . دهدمی نشان اسالم در

 به نیازی و مردانند شهوترانی یوسیله لوط دختران حتی زنان

 ضد داستان اين که اينست واقعیت. نیست هم رضايت خودشان

 آن را اصالح، و دقت بدون هم و محمد است آمده تورات در انسانی

 :است کرده منتقل قرآن به

 و پیر سدوم، شهر مردان» خلقت(: کتاب )تورات از ترجمه

 زدند فرياد کرده، محاصره را لوط منزل شهر، کنار و از گوشه جوان،

ها آن به تا بیاور ما پیش هستند، تو مهمان که امشب را مرد دو آن

 را در و کند صحبتها آن با تا شد منزل خارج از لوط. کنیم تجاوز

 آنممی خواهش دوستان،: گفت به ايشان لوط. بست خود سر پشت
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 به راها آن .دارم باکره دختر من دو ببینید، نکنید زشتی کار چنین

 اين با اما بکنید؛ها آن خواهد با دلتان کاری که هر. دهم می شما

 «. من هستند پناه درها آن چون باشید، نداشته کاری مرد دو

 هر بودن الهی غیر بر دلیلی قرآن و تورات در داستان اين وجود

 مفسران و مترجمان که اينست ديگر زشتی و. ستهاآن دوی

 در مثال و کنند اصالح را زشت داستان اين اندخواسته فريبکار

 چطور "کنید ازدواج من دختران بیايید با" که اند آورده ترجمه

 شرعی رسمی دختر ازدواج دو با شهر يك مردم است ممکن

 «باشند؟ داشته

 

 پاسخ:
 توان فهمید که تحلیل و تفسیرِ بسیار مضحکانهدر نگاه اول می

 باشد و افترايی بیش است. می

تواند هر چه را که دلش خواست بنويسید و بگويد، هر کسی می

مخصوصا، ملحدانی که چیزی به اسم اخالق برايشان معنايی ندارد 

 و مِن جمله اين تحريف و دروغ و بهتان. 

و منطق آيات را بخواند و با زبان عربی کسی که ظاهر داستان 

مقداری آشنا باشد، به بی ربط بودن و دروغ بودن اين برداشت 

 کند. حکم می
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دانم چگونه افرادی از جوانان ما خريدار اين خزعبالت نمی

 شوند؟می

چگونه است که اين افراد قهرمان فکری و اعتقادی جوانان ما 

ربی عاسالم را نفهمیده و با زبان اند، در حالی که هنوز الفبای شده

 آشنايی ندارند؟

ای دقیق و مفصل سخن چرا وقتی اسالم در مورد مسئله

شود، اما حرف گويد، برای تقبلش هزار بهانه و فیلتر گذاشته میمی

ملحدی مجهول، که هیچ استدالل و منطقی در آن نیست، بدون 

  شود؟تأمل و درنگ پذيرفته می

بردگی نیست؟ آيا تعطیل عقل و خرد، و تعصب  آيا اين وابستگی و

 و جهالت و جاهلیت نیست؟

 سیاق داستان لوط علیه السالم خیلی واضح است. 

کند اگر اين به ظاهر دکتر، ادعا دارد که از قرآن نقل تناقض می

کند نه منبعی ديگری، پس چرا خود را و از خود قرآن استدالل می

 منحرف و بی خبر کرده و به میل از توضیحات مفصل قرآن بیگانه و

 خودش برداشت باطلش را حاکم بر آن کرده است؟

شود و آيا لوط در چندها آيه کار لواط بازی را بر آنان منکر نمی

دهد؟ چطور از کاری نهی کرده و آنان را از عذاب الهی بیم نمی

 کند؟دوباره به سويش دعوت می

که الفبای زبان آيا اين تناقض است يا کج فهمی کسی است 

 داند ودر نقل نصوص خیانت کرده است؟عربی را نمی
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 از جنبه ديگر مگر قضیه هم جنس بازی و زنا و لواط برای ملحد

 چیزی غیر اخالقی است؟ اصال مگر برايش اخالق اهمیتی دارد؟

بازی روا جنسآيا در اعتقاد شخص ملحد ازدواج با محارم و هم

 است يا خیر؟

ش اگر نیست، چرا؟ هر چه را بگويد غیر از غرائز طبیعی نقض الحاد

 است. 

 فرمايد:می در ضمن خود قرآن در مورد لوط علیه السالم

 مِنَ  أَحَدٍ مِنْ بِهَا سَبَقَکُمْ مَا اْلفَاحِشَةَ أَتَأْتُونَ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وَلُوطًا

 أَنْتُمْ بَلْ النِّسَاءِ  دُونِ مِنْ َشهْوَةً جَالَالرِّ لََتأْتُونَ إِنَّکُمْ( 80) الْعَالَمِینَ

 مِنْ  أَخْرِجُوهُمْ قَالُوا أَنْ إِلَّا قَوْمِهِ جَوَابَ کَانَ وَمَا (81) مُسْرِفُونَ قَوْمٌ

 1(82) يَتَطَهَّرُونَ أُنَاسٌ إِنَّهُمْ قَرْيَتِکُمْ

ای و آن هنگام که لوط به قومش گفت: آيا فاحشه کاری»

کنید که هیچ يك از جهانیان قبل از شما به اين کار سبقت می

اند؟ شما به جای زنان مردان را از روی شهوت نکاح نگرفته

ايد، حقا که قومی اسراف کننده هستید. جواب قومش اين بود کرده

 که مردمانی طالب طهارتکه: آنان را از شهرتان اخراج کنید چرا 

 «. اندوپاکی

های لوط علیه سالم خیلی ساده و واضح است که يکی از رسالت

بعد از دعوت قومش به توحید، مبارزه با اين کار پست و پلید لواط 

                                                           
  .82تا  80االعراف، آيات  .1
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بازی است که به صراحت آنان را از اين کار نهی کرده و و همجنس

 نامد. اين کار را فاحشه می

نید اينان را از شهر و سرزمینتان خارج ک»: آنان هم به او گفتند

  «. که مردمانی پاك و طهور هستند

چطور اين نويسنده به خود جرأت داده است که اين تهمت 

 ای گونه به ندانسته يا دانسته نقدش در آقا، سخیفانه را بزند. اين

 را آن دقیقا مخاطبش را احمق فرض کرده و عمل کرده که انگار

 و حتی ندارند، و قرآن دين از ایمطالعه که نوشته مردمانی برای

 دينی و مجالس مسجد اهل و اندنخوانده را قرآن هم، يکبار شايد

 . نیستند

 اهل که هستند قشری از مخاطبانش بیشتر که داندمی او

ولو  نقد کوچکترين دلیل همین به. دينی نیستند مطالعات

کند، بدون اينکه از ارزش و می جلب را مضحکانه هم نظرشان

 علمیت نوشته اطمینانی حاصل نمايند. 

یف همچنین از زاويه ای ديگر اهلل متعال داستان را اينگونه توص

 کند:می

 مِنْ  بِهَا سَبَقَکُمْ مَا الْفَاحِشَةَ لََتأْتُونَ إِنَّکُمْ لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وَلُوطًا

 السَّبِیلَ وَتَقْطَعُونَ الرِّجَالَ  لََتأْتُونَ  ئِنَّکُمْأَ( 28) الْعَالَمِینَ  مِنَ أَحَدٍ

 ائْتِنَا قَالُوا أَنْ إِلَّا قَوْمِهِ جَوَابَ کَانَ َفمَا اْلمُنْکَرَ  نَادِيکُمُ فِی وَتَأْتُونَ
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 الْقَوْمِ  عََلى انْصُرْنِی رَبِّ قَالَ ( 29) الصَّاِدقِینَ مِنَ  کُنْتَ  إِنْ اللَّهِ  بِعَذَابِ

 1(30) الْمُفْسِدِينَ 

و آن هنگام که لوط به قومش گفت: شما کاری فاحشه را انجام »

اند. دهید که قبل از شما هیچ يك از جهانیان آن را انجام ندادهمی

یزش آوريد )به جای زنان و با آنان آمشما مردمان را به نکاح در می

ر کنید. و دکنید( و با اين کارتان نسل بشر را قطع میمی

دهید. جواب قومش اين بود که: عذاب مجالستان منکرات انجام می

د: گوئی. لوط فرموگوئی برايمان بیاور اگر راست میاهلل را که می

 «. پروردگارا مرا بر اين قوم فاسد پیروز کن

 اما تفسیر و ترجمه آياتی که جناب دکتر آورده است:

( قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَیِْفی فَلَا 67 )جَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَْستَبِْشرُونَ وَ

( قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَِن 69( وَاتَّقُوا اللَّهَ وََلا تُخْزُونِ )68تَفْضَحُونِ )

( لَعَْمرُكَ إِنَّهُمْ 71( قَالَ هَُؤلَاءِ بَنَاِتی إِنْ کُْنتُمْ فَاعِِلینَ )70الْعَالَمِینَ )

 . 2((72) لَفِی سَکْرَِتهِمْ يَعَْمهُونَ

اهل شهر)سدوم( به خوشحالی به سوی لوط )ومهمانانش که »

گفت: اينان مهمانان من هستند ها آن مالئکه عذاب بوده( آمدند. به

لذا مرا )در حضورشان( رسوا نکنید. و از اهلل بترسید و مرا خجالت 

مگر ما تو را از آوردن سايرين به شهر نهی »زده نکنید. گفتند: 

                                                           
  .30تا  28العنکبوت، آيه  .1

  .72تا  67الحجر، آيات  .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1321 

 

دهیدم(. بوديم)که اگر کسی را بیاوری با او لواط انجام مینکرده 

لوط فرمود: اينان دخترانم هستند، اگر قصد ازدواج داريد)و کاری 

 مستى در آنان که سوگند تو جان به مهمانانم نداشته باشید(. به

 «. (72) اندسرگردان خود

 گويد:نويسنده می

 عرضه شهر مردم به را دخترانش لوط که کنید می مشاهده»

 از و کنند برقرار جنسی یرابطه آنان با جمعی دسته کند کهمی

 «.بگذرند میهمانانش

  آيا اين اتهام و غفلت و کذب در روز روشن نیست؟

را با اين عبارت « هوالء بناتی»چگونه و براساس چه تفسیری 

 خواهید بامی بیايد اين دخترانم است هرچه»ترجمه کرده است: 

 «بکنیدها آن

 فرمايد:می در حالی که خود اهلل متعال از زبان اين قوم

جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِنْ قَبْلُ کَانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ  وَ

يَا قَوِْم هَؤُلَاِء بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَُر لَکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُوِن ِفی َضیْفِی 

( قَالُوا لَقَْد عَِلمَْت مَا َلنَا فِی بََناتِكَ مِْن 78لَیْسَ ِمنْکُمْ رَجٌُل رَشِیٌد )أَ

( قَالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلَى 79حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ )

  1(80رُکْنٍ شَِديدٍ )

                                                           
  .80تا  78هود، آيات  .1
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 زشت کارهاى آن از پیش و آمدند سويش به شتابان او قوم و»

 براى آنان منند دختران اينان من قوم اى گفت:[ لوط] کردندمى

 رسوا مهمانانم کار در مرا و بترسید خدا از پس ترندپاکیزه شما

 گفتند: (78) شود؟نمى پیدا رسعقل آدمى شما میان در آيا مکنید

 خوب تو و نیست حاجتىدخترانت به را ما که دانىمى خوب تو

 با مقابله براى کاش گفت[ لوط( ]79) خواهیممى چه ما که دانىمى

 (.«(80) جستممى پناه استوار گاهىتکیه به يا داشتم قدرتى شما

 دقت کنید در اين آيه:

 يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَُر لَکُمْ

 «. ترندپاکیزه شما براى آنان منند دختران اينان من قوم اى»

پاکیزه برای چه چیزی؟ برای ازدواج که منهج انبیاء و پاکان 

 است. 

 گويند:ولی آنان می

 . مُ مَا نُِريدُكَ َلتَعْلَإِنَّوَقٍّ قَالُوا لَقَدْ عَلِمَْت مَا لَنَا فِی بَنَاتِكَ مِنْ حَ 

 و نیست دخترانت حاجتى به را ما که دانىمى خوب تو گفتند»

 «. خواهیممى چه ما که دانىمى خوب تو

 واند و کاری به دختران ندارند آنان برای لواط با مردان آمده

دانند که لوط مخالف کارشان دانند مقصود لوط چیست. میمی

« پلیدش»و « فاحشه»داند و است و اين کار را باعث قطع نسل می

 کند. خواند، و او به ازدواج شرعی و صحیح با زنان دعوتشان میمی
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خواهیم. گويند: تو خودت میدانی ما چه مییولی آنان م

 هايت لواط کنیم. خواهیم با مهمانمی

چرا نويسنده از اين آيات صريح غافل است؟ سر چه کسی را 

مالد؟ اين اخالق علمی است؟ اين اخالقی است که شیره می

 کند؟می پیامبران مطهر اهلل را به عدم رعايت آن متهم

در مورد جايگاه زنان در اسالم هم، شخص ملحد بهتر است 

های زن غربی را جمع و جور کند و نمیخواهد فضاحت و بدبختی

ن آنا دايه دلسوزتر از مادر باشد، زيرا که زن در اسالم مکرم بوده و

 کند و محترمانه و با عزترا مطیه و کاالی دست هر شهوترانی نمی

در اج رغباتش را برآورده کرده است. ووافتخار واز طريق نظام ازدو

ديگر فصول رديات کافی بر اين خزعبالت و مضحکات داده شده 

 است. 

 

 

 طالع بینی ابراهیمشبهه: 

نويسنده در ادامه همین فصل در مورد سیدنا ابراهیم علیه 

 آورد:سالم می

 ابراهیم بینی طالع»
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 1(89إِنِّی سَقِیمٌ )( فَقَالَ 88فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ )

 دارم کسالت من گفت و (88) افکند ستارگان به نظرى پس»

(89)». 

به  نگاهی عید، مراسم برای مردم همراه به نرفتن برای ابراهیم

 از را ابراهیم بینی طالع امر اين. مريضم من گفت و کرد ستارگان

 در ابراهیم عمل اين نفی در هم صحبتی و دهد نشان می نجوم

 امری بینی طالع دانیممی حالی که در. نشده است سنت و قرآن

 که اند شده متوسلها حیله به انواع مفسران. است غلط و خرافی

 . 2«دهند جلوه موجه را ابراهیم خطای اين

 

 پاسخ:
 امری بینی طالع دانیم می حالی که در»گويد: می نويسنده

 «. است غلط و خرافی

 منظورش از خرافه چیست؟

 غیب، خدا، بهشت، جهنم، قیامت و زنده شدن باور دارد، آيا به

 تا معیاری برای خرافه و غیر خرافه بودن داشته باشد؟

اصال کسی که باوری به مسائل روحانی و فرامادی ندارد چه 

 چیزی دينی برايش اهمیت دارد؟

                                                           
  .89و  88الصافات، آيات  .1

  .452نقد قرآن، صفحه  .2
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 شبهه: دروغ گفتن ابراهیم

 

 پاسخ:
 اما در مورد اين آيات:

در مقدمه فصل اين را بیان کرديم که اخالق، مطلق است و در 

ها و به نسبت افراد مختلف، خوب، خوب ها وزمانتمامی مکان

 است و بد هم بد. 

خصوصی اما برخی اوقات وبه خاطر قرائن، شواهد و ظروف به

انسان مجبور به ارتکاب برخی محظورات، برای رسیدن به غرضی 

ای شود يا دفع مفسدهمی انسان مرتکبش تر از آن چیزی کهبزرگ

ارتکاب أدنی »شود من باب ای که مرتکبش میتر از مفسدهبزرگ

 «. المفسدتین باجتناب اکبرهما

و اين اصلی قرآنی است که در اوقات اضطرار، ضرورت و نیاز، 

محظورات و ممنوعات و کارهايی که شريعت در اصل برای حفظ 

مال( -5عقل، -4نسل، -3نفس، -2دين، -1مقاصد خمسه)يعنی: 

، حرامش کرده يا آن را ممنوع کرده، در انجامش و به اندازه نیاز

 شود. رخصت داده می

 فرمايد:اهلل متعال می
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إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُُم اْلمَیْتََة وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيِر وَمَا أُهِلَّ ِبهِ لِغَیِْر 

 1رَ بَاٍغ وَلَا عَادٍ َفلَا إِثْمَ عَلَیِْه إِنَّ اللَّهَ غَفُوٌر َرحِیمٌاللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْ

تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غیرخدا بر آن »

گفته شده باشد بر شما حرام کرده است. ولی اگر آن کس که 

پس  مند نبوده و متجاوز نباشد،مجبور شود در صورتی که عالقه

 «. خداوند بس آمرزنده و مهربان است گناهی بر او نیست، مسلماً

 فرمايد:و يا پیامبر علیه الصالة و السالم می

 صَلَّى اللَّهِ َرسُولُ  قَالَ: قَالَتْ عنها اهلل رضی يَزِيدَ  بِنْتِ  أَسْمَاءَ )عَنْ

 امْرَأَتَهُ  الرَُّجلُ يُحَدِّثُ: ثٍَثلَا فِی إِلَّا الْکَِذبُ يَحِلُّ  ال: َوَسَلَّمَ َعلَیْهِ  اللَّهُ

 . 2النَّاسِ( بَیْنَ لِیُصْلِحَ  وَ الْکَذِبُ الْحَرْبِ، فِی وَ الْکَذِبُ لِیُرِْضیَهَا،

دروغ جايز نیست، اال در سه حالت نباشد: سخن مرد برای »

اينکه همسرش را راضی کند، دروغ در جنگ، و دروغ برای ايجاد 

 «. صلح و آشتی در بین مردم

 

 

 فرمايد:و می

                                                           
  .173البقره، آيه  .1

و همچنین با همین الفاظ و  1939، حديث 494، صفحه 3سنن الترمذی،جزء  .2

  .(، ذکر شده است101)2605، حديث 28، صفحه 8مفهوم در صحیح مسلم، جزء 
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 . 1«َخْیرًا وَيَنْمِی خَیْرًا وَيَقُولُ  النَّاسِ بَیْنَ  يُْصلِحُ الَِّذی اْلکَذَّابُ )لَیْسَ

کسی که بین مردم را صلح و آشتی بیندازد و سخن خیر »

 «. بگويد و خیر را بازگو کند، دروغ گو نیست

پس دروغ، دروغ است، ولی در برخی شرايط و برای دفع 

توان مرتکبش شد، همانگونه که انسان زرگتر از آن، میمفاسدی ب

 تواند از شراب يا مُردار استفاده کند يابرای حفظ جان خودش می

  ورد.اينکه در زير اکراه و اجبار شديد، کلمات کُفر را به زبان بیا

گويد، که کفر در حالت اکراه يا اما آيا هیچ انسان عاقلی می

وب لت اکراه و نیاز و اضطرار حالل و خگوشت مُردار يا شراب در حا

 است؟

خیر، ولی چون ارتکاب و استعمال اين محظورات، باعث دفع 

هاست، شود و انسان ناچار به انجام يکی از آنای بزرگتر میمفسده

 شريعت اين رخصت را داده است. 

حرکت و قول ابراهیم را بايد اينگونه تفسیر کرد، هر چند که 

ين کارشان را نوعی توريه و ايهام و سخنان بعضی از مفسرين ا

اند. چرا که اعتقاد آنان به تأثیرات ستارگان دوپهلو تفسیر کرده

لذا ابراهیم علیه السالم به ستارگان نگاهی  ؛ملموس بود

. عمال و حقیقتا به ستارگان نگاه 2فنظر نظرة فی النجومانداخت

                                                           
  .2692، حديث 183، صفحه 3صحیح بخاری، جزء  .1

  .88الصافات، آيه  .2
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کند، ولی انداخت. چرا؟! تا وانمود کند که دارد ظاهرا فالگیری می

او چنین چیزی را مد نظر نداشت، و گفت: من مريضم. و امکان 

دارد، واقعا مريض بوده و اينگونه وانمود کرده که مريضیش به 

 واسطه تأثیرات ستارگان بوده است. 

یزی به هر حال اگر اين حرکت دروغ هم باشد، بر اساس آن چ

 شود. که گفتیم تفسیر می

 در تفسیر ابن کثیر آمده است:

براهیم به اين خاطر اين سخن را به قومش گفت، تا وقتی آنان »

برای برگزاری عید به خارج شهر بروند، او در شهر باقی بماند. چرا 

که عیدشان نزديك بود. دوست داشت که در خانه بماند و به سراغ 

ا بشکند. لذا سخنی را گفتند که در در هايشان برود و آنان ربت

شان اينگونه برداشت کردند اصل حق بوده، ولی بر اساس معتقدات

به او پشت کرده و »،   1مُدْبِرِينَ عَنْهُ فَتََولَّوْاکه او مريض است. لذا 

 «. رفتند

 گويد: نَظَرَمی کندمی عرب به کسی که تفکر»گويد: قتاده می

ر ديعنی: به ستارگان نظر افکند. به خاطر تفکر النُّجُومِ:   فِی

ی :يعنسَقِیمٌ إِنِّیمسائلی که ذهنش را مشغول کرده است. و گفت

 ضعیفم. 

                                                           
  .90الصافات، آيه  .1
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اما در اين مورد حديثی است که ابن جرير روايت کرده است از 

 :فرمايدابی هريره رضی اهلل عنه که پیامبر علیه الصالة و السالم می

: اتٍکَذْبَ لَاثِثَ  یْرَغَ امُ،وَالسَّلَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ هِیمُ،إِبْرَا يَکْذِبْ )لَمْ

 یُرهُمْکَبِ عَلَهُ فَ بَلْ قَوْلُهُ وَ، سَقِیمٌ إِنِّی: قَوْلُهُ اللَّهِ، ذَاتِ فِی ثِنَْتیْنِ

 أُْختِی(.  هِیَ: سَارَةَ فِی وَقَوْلُهُ ،هَذَا

 ابراهیم جز در سه مورد دروغی نگفته است:

 إِنِّی موردش را به خاطر اهلل متعال هنگامی که گفت:دو 

 د سارهدر مور و سومی را هََذا کَِبیرُهُمْ فَعَلَهُ بَلْ و گفت: سَقِیمٌ

 زنش هنگامی که به خاطر حفظ او گفت: خواهرم است. 

اما اين از باب دروغ حقیقی نیست، که فاعلش مورد ذم است. 

باب مجاز و توريه ) سخنان  حاشا وکال، بلکه اين سخنان را من

نه کنايه و دوپهلو( به کار برد به خاطر هدفی شرعی و دينی همانگو

 که در حديث وارد است:

 الْکَذِبِ( عَنِ لََمنْدُوحَةً الْمَعَارِيضِ[ فِی] )إِنَّ

 . 1«ای و دوپهلو گريز از دروغ استدر سخنان کنايه»

 
ويسنده سعی در در ادامه داستان سیدنا ابراهیم علیه سالم ن

 ارد:دانجام مغالطه پهلوان پنبه )يا همان حمله به مرد پوشالین( را 

 ابراهیم گفتن دروغ»
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( فَتَوَلَّْوا عَنْهُ 89( فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ )88فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ )

( مَا لَکُمْ لَا 91)( فَرَاغَ إِلَى آِلهَِتهِمْ فَقَالَ أَلَا تَْأکُلُونَ 90مُدْبِرِينَ )

 1(93( فَرَاَغ عَلَْیهِمْ َضْربًا بِالْیَمِینِ )92تَنْطِقُونَ )

 دارم کسالت من گفت و (88) افکند ستارگان به نظرى پس»

 سوى به نهانى تا (90) برتافتند روى او از پشتکنان پس (89)

 که شده چه را شما (91) خوريدنمی غذا آيا و گفت رفت خدايانشان

 زد آنان بر ای ضربه راست دست با پس (92)گويید نمی سخن

(93)». 

 فوق موردها آن از يکی که گفته، دروغ مورد سه در ابراهیم

 رفتند، مردم اينکه از پس و بیمارم، من که گفت مردم که به است

 یدهندهنشان که شکست راها آن و آنان رفت هایبت سراغ به

 جیزی هم ابراهیم دروغ اين توبیخو  نفی در. است ابراهیم سالمت

 . آنست به معنی تأيید که است نیامده سنت و قرآن در

 :است آمده زيری آيه در ابراهیم دوم دروغ

( قَالَ بَلْ فَعَلَهُ 62قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَِتنَا يَا إِبْرَاهِیمُ )

 . 2(63يَنْطِقُونَ )کَبِیُرهُمْ هََذا فَاْسأَلُوهُمْ إِْن کَانُوا 
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 تگف (62) کردى چنین ما خدايان با تو آيا ابراهیم اى گفتند: »

 از گويندمی سخن اگر است، کرده بزرگترشان اين را آن }نه{ بلکه

 .«(63)بپرسید ها آن

 تب نه، گفت: او و ایشکسته را ما هایبت تو پرسیدند ابراهیم از

 . است واضح دروغی اين که است شکسته آنان را بزرگ

 ولی است نیامده قرآن در که است بعدی داستان در سوم دروغ

 : است چنین خالصه بطور که است آمده در سنت

 مورد؛ سه در مگر نگفت دروغ ابراهیم هرگز گفت: ااهلل رسول"

 بتها بزرگ گفت دوم هنگامی که مريضم، من گفت هنگامی که يکی

 با وقتی سوم است( و شکسته را )بتها است داده انجام را کار آن

 بود، پادشاه زيبا ساره چون. گذشتمی سرزمینی از ساره همسرش

داری  زن اين با نسبتی چه که گفتند: ابراهیم به و کرد او در طمع

 او با که برد خويش قصر به را ساره پادشاه و است من خواهر گفت

 1."نزديکی کند

 نزديکی ساره با و ديد خوابی بعدا شاه که است آمده تورات در

 تراخالقی غیر بسیار اولش دروغ دو از ابراهیم سوم دروغ. نکرد

 معرفی خواهرش را زنش غیوری و اخالق با انسان چطور. است
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 تورات از هم قصه اين کند؟ اندازی دست او پادشاه به تا کندمی

 . 1«است شده آورده قرآن به اصالح اخالقی بدون و شده گرفته

 

 پاسخ:

عجبم از اين ملحدی که مدعی اخالق است. سخنی که در 

 و اخالق با انسان چطور»بسیار برايم تعجب آورتر بود اينجا بود: 

 دست او پادشاه به تا کند می معرفی خواهرش را زنش غیوری

 ، اين ديگر اوج سفاهت، تعصب و سخافت است. «کند اندازی

و مضحکانه  اوالً: برای ملحد حرف زدن از غیرت، بسیار مسخره

 است. 

ثانیاً: اين چه اخالقی است که شخص اجازه دهد شخصی بیگانه 

 به زنش تجاوز کند، به اين خاطر که دروغ نگويد؟؟!

 وقتی که اهلل متعال برای حفظ جان انسان جايز دانسته است که

شخص کلمه کفر را به زبان آورد آيا دروغ بزرگتر است يا کفر 

 کردن؟

دين، البته نبايد تعجبی هم کرد، زيرا که شخص ملحد و بی

شناسد و برايش مهم نیست، و ايرادش غیرت و ناموس و شرف نمی

 نابجاست. 
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در اسالم برای حفظ ناموس، توصیات فراوانی شده است به 

اع کشته شدن در برابر دف»شکلی که پیامبر علیه الصالة و السالم، 

 فرمايد:د و میدانرا شهادت می« از ناموس

، دَمِهِ دُونَ  أَوْ، أَهْلِهِ  دُونَ  ُقتِلَ  وَمَنْ ، شَِهیدٌ  َفهُوَ مَالِهِ  دُونَ قُتِلَ  مَنْ»

  1«َشهِیدٌ  َفهُوَ دِينِهِ دُونَ أَوْ

کسی که به خاطر دفاع از مال يا ناموس يا خون ويا دينش »

 «. کشته شود شهید است

 در مورد دروغ دومش:

( قَالَ بَلْ فَعَلَهُ 62فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَِتنَا يَا إِبْرَاهِیمُ )قَالُوا أَأَنْتَ 

 . 2(63کَبِیُرهُمْ هََذا فَاْسأَلُوهُمْ إِْن کَانُوا يَنْطِقُونَ )

 گفت (62) کردى چنین ما خدايان با تو آيا ابراهیم اى گفتند:»

 از گويندمى سخن اگر است، کرده بزرگترشان اين را آن بلکه[ نه]

 «. (63) بپرسیدها آن

لو و پهاما اوال: آيا ابراهیم در اينجا هم باز همان توريه و سخن د

ان ز آنارا به کار برد، آن هم برای هدفی بسیار واال که ازاله خرافات 

بود که نويسنده جاهل آن را به اين پیامبر که نماد توحید 

 ويکتاپرستی است نسبت داده است؟
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زيبا برای يادآوری و پند و اندرز و  اينجا از اسلوبی بسیار

 دارد. کند و آنان را به تأمل و تعقل وا میشان استفاده میتعلیم

 وقتی گفتند: ای ابراهیم اين کار رو تو انجام دادی. 

 وای جواب داد، که منظورش را برساند نگفت: خیر، بلکه به گونه

ها مقام دروغی صريح هم نگويد ولو جايز هم هست که در اينگونه

 ها به زبان آيد. و فرمود:و مکان

 1يَنْطِقُونَ کَانُوا إِنْ  فَاسْأَلُوهُمْ هَذَا َکبِیُرهُمْ فَعَلَهُ  بَلْ قَالَ

يی بلکه اين بزرگشان کار را انجام داده ازش بپرسید اگر توانا»

 « سخن گفتن دارند.

 چرا که ظاهراً تبر کنار دست بت، بزرگ بود. ابراهیم هم توصیف

ام و آنان هم خوب ظاهر را گفت و منکر اين نشد که من نکرده

توانند با خود کرده باشند و ها چنین کاری نمیدانستند که بتمی

اش در ذم اين بتان به گوششان رسیده حتما شخصی بوده که آوازه

 سَمِعْنَا قَالُوا( 59) الظَّالِمِینَ لَمِنَ إِنَّهُ بِآلِهَِتنَا هَذَا فَعَلَ مَنْ قَالُوا :بود

 2(60) إِبْرَاهِیمُ لَهُ  يُقَالُ يَْذکُرُهُمْ فَتًى

راستی مان انجام داده، بهگفتند: چه کسی اينکار را با خدايان»

 ايم جوانی آنان را يادکه به خودش ظلم کرده است. گفتند: شنیده

 «گويند: ابراهیم.کرده که به او می
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ت ت را انجام داد؟!! چرا گفاما ابراهیم برای چه چیزی اين حرک

جام آيم. و چرا گفت اين کار را بت بزرگ اننمی بیمارم و به عیدتان

 داده است؟

برای حفاظت از توحیدش ودعوت به سوی آن، در عید شرکی و 

خرافیشان شرکت نکرد، و طوری وانمود کرد که دلیل بقای و عدم 

ی به شان که عذری برای خروج احدشرکت در بزرگترين مراسم

 سويش نبود، توجیه کنید. 

 بايد ابراهیم، دلیلی برای باقی ماندنش میداشت ودر ضمن بايد

در اين عید خرافی و شرکی که منافی با توحید واعتقادش بود، 

 گرفت. دوری می

ه لذا اين بهانه را موهمانه برايشان آورد، و هدف دومش دعوت ب

 ود. شان بسوی توحید با بیدار کردن ضمیر و درون

کند؟ چرا چرا نويسنده ملحد از بیان اين حقايق اجتنباب می

 کند؟ادامه آيات را بیان نمی

بعد از اينکه مردم برگشته و با بتهای شکسته برخورد کردن و 

ترين و دشوارترين درمقابل ابراهیم را ديدند. آنان را در سخت

اده حالت درونی و روحی انداخت که بت بزرگ اين کار را انجام د

 است. اينجا بود که:

 1الظَّالِمُونَ أَنتُمُ إِنَّکُمْ فَقَالُوا أَنفُسِهِمْ إِلَى فَرَجَعُوا
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 شماحقیقت در گفتند[ يکديگر به] و آمده خود به پس»

 «. ستمکاريد

 1يَنطِقُونَ هَؤُلَاء مَا عَلِمْتَ لَقَدْ رُؤُوِسهِمْ عَلَى نُکِسُوا ثُمَّ

 اينها که اىدانسته قطعا[ گفتند و] شدند سرافکنده سپس»

 «. گويندنمى سخن

 2يَضُرُّکُمْ  وَلَا شَْیئًا يَنفَعُکُمْ لَا مَا اللَّهِ دُونِ ِمن أَفَتَعْبُدُونَ قَالَ

 به زيانى و سود هیچ که پرستیدمى را چیزى خدا جز آيا گفت»

 «. رساند؟!نمى شما

 3تَعْقِلُونَ أَفَلَا اللَّهِ  دُونِ مِن تَعْبُدُونَ  وَلِمَا لَّکُمْ أُفٍّ

 مگر پرستید،مى خدا از غیر آنچه بر و شما بر اُف»

 «. انديشیدنمى

اين است حقیقت قرآن، و عظمت اين پیامبر موحد که در قرآن 

 . 4به عنوان امتی، از او ياد شده است

 

 آموزش نیرنگ به ایوبشبهه: 
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وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ ِبهِ 

 1الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

 دستت به نازك( )چوب ترکه بسته يك گفتیم( ايوب به و»)

 شکیبا را او ما مشکن سوگند و بزن آن با را( و )همسرت برگیر

 «بود. کارتوبه او راستى به چه نیکوبندهاى يافتیم

 /المنثور الدر تفسیر جمله )از تفسیر کتب در آيه اين تفسیر در

 اين به شده نقل عباس ابن قول (از69/17)طبری تفسیر (و7 193

 ايوب همسر بر گردی دوره داروفروش بصورت شیطان مضمون که

 ايوب. کرد ايوب برای دارو تقاضای شیطان از همسر ايوب شد ظاهر

 دهد شفا را او خدا اگر که خورد قسم و شیطان بوده او که دانست

 او به خدا يافت شفا چون پس. همسرش بزند به چوب ضربه صد

 آن با يك مرتبه و بردار يا علف نازك چوبهای از ای بسته که گفت

 . باشی کرده عمل قسمت به تا بزن را همسرت

 واقعا ايوب همسر چون. است نبوده نیازی زدن کلك اين به

 است کرده درستی کار او برعکس. است بوده نشده جرمی مرتکب

 و نابجا ايوب قسم پس است، کرده تهیه دارو برای شوهرش چون

 جرمی واقعا ايوب همسر اگر اما. شود نبايد اجرا و بوده باطل

 خدا بخشش مورد و بوده مستحق مجازات که است شده مرتکب

 اگر و. علفی بسته با واقعا نه شود، مجازات بايد که نگرفته قرار
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 راه زدن کلك اين. شود زده نبايد که شده واقع خدا بخشش مورد

 چنانچه مثال. است کرده و کندمی باز وظیفه از گريز برای را

 «. انديافته متعدی کلك هایراه ربا، از گريز برای مؤمنین

 

 پاسخ:
شخص ملحد، جريان شخصیت سازی انسان را از مجرای برنامه 

کند، چرا که ذهنش از فهم کنه و حقیقت الهی درك و فهم نمی

 قرآن و مقاصد واالی آن در پرورش انشان عاجز و درمانده است. 

کاری به صحت و سقم داستان دوره گرد و شیطان نداريم، ولی 

 زنش را بزند؟ بايد پرسید چرا ايوب سوگند ياد کرده که

نامد، چرا که در راستای محقق قرآن ايوب را اسوه صبر می

 نمودن عبوديت و بندگیش برای اهلل و برای دچار مصايب و بالهای

ت و فراوانی گرديده تا جايی که امروز، ايوب، مََثلِ صبر و استقام

 بردباريست. 

و حتی حاضر نیست که در مسیر موفقیت در اين آزمايش به 

 و اياديش، کمترين فرصتی برای امتیاز گیری بدهد.  شیطان

بندگان راستین خداوند اينگونه هستند. معموال شیطان و 

ای سخت و دشوار اولیايش در اينگونه مواقع که وضعیت بر بنده

شود، با فريب و اغوا، سعی در تشکیك اعتقادش نسبت به می

یت، انسان هايش نمايند، زيرا که موقعخداوند و حقانیت و عده
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کند، و صدق و اخالص، بنده در ضعیف را به وادی ضاللت پرت می

 دهد. ادعای ايمانش، در آن مواقع خودش را بروز می

ترين شرايط ايوب هم يکی از اين بندگان است که در سخت

حاضر به اين نیست که در اين وضعیت دشوار کمترين توجهی به 

غیر خدا، دشمنش، يعنی غیر خدا داشته باشد، چه برسد که اين 

 شیطان لعین باشد. 

لذا اين سوگند و اين ناراحتیش را بايد حمل بر اين ايمان و 

 توحید و استقامت کرد نه حمل بر ظلم ونیرنگ بازی. 

ی ه پاای ايمانی و متقی بوده که پا بخانواده او هم نمونه خانواده

ن سختی ی صادق و صبور الهی پیش آمده، و در قبال اياين بنده

 ودشواری از خدای متعال انتظار اجر و پاداش دارند. 

ولی درجه صبر و استقامت افراد در يك مرتبه نیست، و قطعا 

شان کمتر است به زنان به نسبت مردان در بعضی قضايا استقامت

همین دلیل، بیشتر تکالیف طاقت فرسا و دشوار که نوعی خشونت 

بنا به شرايط جسمی و روحی طلبد، به مردان حواله شده و را می

زن، او را از انجام برخی امورات، که با وجود و ذاتش سنخیت و 

ارتباطی ندارد، معاف کرده است، از باب رحمت و شفقت و حفظ 

ارزش و کرامت او، نه مِن باب تحقیر و کسر شأن کردنش، آنگونه 

 پندارند. که افراد نادان می

 اما باز گرديم به اصل داستان:

 تفسیر ابن کثیر اينگونه آمده است:در 
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وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ ِبهِ وَال  اين قول خداوند متعال:»

 1تَحْنَث

داستان از اين قرار است، که ايوب بر همسرش خشم گرفت به 

خاطر کاری که کرده بود. گفته شده: که همسرش گیسوانش را در 

 و رامقابل تهیه مقداری نان فروخت. ايوب علیه السالم بر اين کار ا

 100سرزنش کرده و سوگند ياد کرد اگر اهلل متعال او را شفا دهد 

 شالق به او بزند. 

فا يگری هم گفته شده است. هنگامی که اهلل متعال او را شآراء د

ی، سال، بنا بر روايات 18داد در مقابل خدمت بی توقعانه در خالل 

یه که ايوب علیه السالم بیمار بودند، اين پاداشش نبود و ايوب عل

السالم هم در آن حالت خشم و عصبانیت و به خاطر تحمل اين 

 ايش، اين سوگند را ياد کرده بود.سختی و پیروز شدن از اين آزم

ه ببه همین دلیل اهلل متعال راه حلی را پیش رويش انداخته که هم 

سوگندش عمل کند و هم هسمرش که مستحق اين سزا نیست 

 عقوبت نبیند. 

رشته، از  100برای همین اهلل متعال به او دستور داد که 

 يك ضربه بزندی درخت خرما را روی هم قرار داده، و به او هارشته

 تا به قسمش وفا کند. 

 گويد:جناب سها می

                                                           
  .44ص، آيه  .1
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  «اوال: کار زنش بد نبوده چرا مستحق اين سزا هستش؟»

-هاگر مستحق بوده، چرا حیله کرده و مردم را حیل»و بعد میگويد: 

آموزند مانند مردم مسلمان امروز که برای رهايی از حکم گری می

 «کنند؟ربا حیله می

 وضیح داديم اوال:همانگونه که هم ت

ايوب و همسرش در آزمايشی بودند از سوی خداوند متعال، و 

ايوب اين را تحمل نکرد که اين کار توسط همسرش انجام شود ولو 

از روی شفقت بر خود و شوهرش بوده باشد، و چون ايوب در اوج 

ايمان بود و دوست نداشت شیطان آنان را از اين آزمايش الهی 

 د، ناراحت شد و اين سوگند را خورد. ولی وقتیبازدارد و سست کن

صاف شفا پیدا کرد و همسرش هم واقعا يار وفاداری برای او بود و ان

نبود که متحمل اين سزا شود، اهلل متعال مخرج و راه حلی را 

 کند. برايشان پیشنهاد می

 ولی اين حیله آموزی نیست. 

عت با آموزش برون رفت از حکم شري»چرا که حیله، يعنی 

تحريف وتأويل و تغییر دادن صورت مسئله و پیدا کردن برون 

 «. رفتی غیر شرعی

ها و ولی اين رخصت برای سوگند ايوب از سوی خالق آسمان

 زمین آمده است. ديگر چه حیله ای میتوان از آن برداشت کرد؟
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خواهد برای کی حیله کند؟ از چه کسی ثانیا: اهلل متعال می

 ترسد؟می

اين سخن باطلی است که نويسنده خود هم در آن انديشه 

ه نکرده، و به هر دلیلی خواسته که حجم کتابش را زياد کند. اينک

روند، برای پیدا کردن رخصت مردم به سوی حیله و فريب می

 نشان از ضعف ايمانشان است و شريعت به شدت يهود را از اين کار

انجام حیله و فريب  سرزنش کرده است، که يکی از کارهايشان

 برای خروج از التزام به احکام دينی بود. 

 

 زند. یوسف به برادرانش تهمت دزدی میشبهه: 

 

 سرزمین به يوسف برادران بار اولین وقتی يوسف، داستان در

 مسئول )که را يوسف خود برادر کنند، دريافت گندم تا مصر آمدند

. شناخت راها آن يوسف ولی نشناختند بود( گندم مصر ذخائر

 بنیامین بار در را ای نقره جام آنان سهم گندم دادن از پس يوسف

 کاروان شما که دادند ندا سپس مأموران و نهاد اش( تنی )برادر

 به را بنیامین و کردند را پیدا جام تا گشتند را آنان کاروان و دزديد

 :گرفتند اسارت
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جََعلَ السِّقَايََة فِی رَْحلِ أَخِیهِ ُثمَّ أَذَّنَ فَلَمَّا جَهََّزهُمْ بِجَهَازِهِمْ 

 1مُؤَذِّنٌ أَيَُّتهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ

 بارشان و خوار به را )برادرانش( آنان )يوسف( که هنگامى پس »

 او( دستور )به سپس نهاد برادرش بار در را جام کرد مجهز

 «.(هستید دزد شما قطعا کاروانیان اى بانگ درداد اىنداکننده

 اين که است آمده سوره همین 76یآيه در که است جالب

 . شد داده آموزش يوسف به توسط خدا نیرنگ

 2کَذَلِكَ کِدْنَا ِلیُوسُفَ

 «.نیرنگ آموختیم يوسف به ما بدينگونه»

يوسف  به نیرنگ و يیگو دروغ و زدن اتهام اوال آيات اين در

 . است پیامبری شأن خالف که است شده داده نسبت

 امر اين است آمده سوره همین ی آياتدنباله در چنانچه: ثانیا

 شديد ناراحتی و و آبروريزی برادران يیآبرو بی و آزار موجب

 خودش اول بار در همان يوسف چرا. اند ظلم همگی که شد يعقوب

 ار دروغ نیرنگ و و آزار اين همه چرا نکرد؟ معرفی برادرانش به را

 گفت؟.  برادرانش به را واقعیت دومی مرتبه در و کرد ايجاد

 و است شده گرفته خلقت کتاب تورات از نیز(  داستان ) اين

 «. است وتورات قرآن کتاب دو هر بودن مؤيد غیرالهی
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 پاسخ:
قبال هم بیان داشتم که شخص ملحد به چیزی به اسم غیب و 

لیل حکمت و ابتالء و آزمايش الهی باور ندارد، به همین دلیل در تح

وتفسیر مسائل به خطا میرود، حاال اگر غرض و تعصب را ناديده 

 زند. بگیريم که در اين شبهات و ايراداتِ واهی موج می

اين داستان اين سخن سها اوال: يکی از گافهای موجود در نقد 

 گويد:است، که می

 و است شده گرفته)خلقت  کتاب تورات از نیز( داستان اين»)

 «. است( وتورات قرآن کتاب دو هر بودن مؤيد غیرالهی

 ؟دانیم، مگر الهی يا غیر الهی بودن قرآن برای او مهم استنمی

دارد خدا ثانیا: کسی که در آخر کتاب به صراحت بیان می

 چیزی نیست جز اختراع انسان برای شیره مالیدن سر انسانها، اين

 سخن بی ربط ديگر چیست که میزند؟

 گويد:و می

 اين که است آمده سوره همین 76ی آيه در که است جالب»

 «. شد داده آموزش يوسف به توسط خدا نیرنگ

مگر ملحد اخالق را قبول دارد و جايز و ناجايز و ارزش و 

 برايش مهم است؟غیرارزش 

 جواب اين ايراد از چند وجه است:
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اوال بايد بدانیم اين کار يوسف علیه السالم، به اجتهاد  -1

شخصی خود نبوده و بلکه وحی ودستور الهی بوده است. چرا که 

 1کذلك کدنا لیوسف فرمايد:اهلل متعال می

يوسف علیه السالم، اين کار را به دستور اهلل متعال انجام  -2

داده و اين امر از سوی خدا، امتحان و آزمايش ديگر پیامبرش، 

يعقوب است تا پله و مقامش را بلندتر کرده و بعد از آن نعمت 

عسی اهلل أن يأتینی بهم خودش را بر او ارزانی دارد، همان 

 . 2جمیعاً

هايی وجود دارد که البته ها وعبرتل حکمتدر ورای اين فع -3

 کنند و بلکه اصحابباور به غیب و خداوند آن را درك میافراد بی

 فهمند. ايمان و خرد هستند که آن را می

 اما قرار دادن آن جام در بار برادرش: هدف از آن ايجاد سببی

ه ب بود برای اينکه برادرش را پیش خود نگه داشته و دستور الهی را

 جای آورد. 

چرا که فرمان الهی اين بوده که يوسف برادرش را پیش خود 

کرد، به همین نگه داشته و بايد برای اينکار دلیلی موجه پیدا می

دلیل اين نقشه را کشید که در واقع باز هم به وسیله وحی الهی 

 بود و او مسئول اجرای آن بود. 
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ت که برادرش را و يکی ديگر از اهدافی که يوسف داشته اين اس

رده پیش خود نگه داشته تا ساير برادرانش باليی را که بر سر او آو

ره ای باشد، برای بازگشت دوبابودند، تکرار نکنند و همچنین بهانه

ی آن برادران و در نهايت بهانه ای برای آوردن خانواده اش به سو

 خودش. 

ار خطاب قراما اينکه در آيه آنان با لفظ سارق، يعنی دزد، مورد 

ود باند به اين خاطر است که اين ندا از سوی يکی از سربازان گرفته

و اين نقشه هم از سوی يوسف علیه سالم، کشیده شده و به 

نا باحتمال قوی اين سرباز از داستان خبری نداشته و مطلع نبوده و 

 بر ظن و گمانش اين سخن را به زبان آورده است. و اين کار يوسف

داخل در باب دفع مفاسد و جلب مصالح در چهارچوب  علیه سالم،

مشروع است، و همانگونه که در بررسی شبهات قبلی پاسخ داديم، 

ها نیست، بلکه برخی اوقات مِن اين کار دور زدن اخالق و ارزش

کند، نه اينکه تر برخی کارها جواز پیدا میباب جلب مصالح بزرگ

تر يا جلب فع ضرر بزرگفی نفسِهِ، صحیح باشد، بلکه من باب د

ن منفعتی زيادتر از مضرتی که در آن امر نهفته است، و موازنه بی

خواهد، که يوسف علیه سالم، شايسته اين اين دو هم اجتهاد می

کار است. همانند سوگند يعقوب و سخن ابراهیم با قومش و امثال 

 ه وداين موارد. خاصتا اگر بدانیم که اين کار به امر الهی انجام ش

لذا دور زدن اخالق و دروغ و مکر و خیانت برای ذات اهلل محال 

 است، چرا که او بی نیاز از اين امورات است. 
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 همچنین اين داستان دارای فوايد و نکات عبرت آموز است:

 يوسف علیه سالم، برای اولین باری که با برادرش مالقات نمود

از برخورد بد  وذشروع به صبحت کردن کرد، آثار ناراحتی وحزن

 برادرانش با او را فهمید، و لذا مِن باب حفاظت از او، دست به

 اجرای اين نقشه کشید. 

لما دخلوا على يوسف آوى إلیه أخاه قال إنی أنا أخوك فال  و

 1تبتئس بما کانوا يعملون

يوسف داخل شدند، برادرش را نزد خود )سرای( و وقتی که به »

اند هستم، و از کارهائی که آنان کرده جای داد گفت: من برادر تو

 «. ناراحت مباش

 واين آيه بعد از حبس برادر در نزد خودش، نشانگر اين است که

برادران يوسف نسبت به برادر ديگرشان، بنیامین، دل خوشی 

 نداشتند. 

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فی 

 2انا واهلل أعلم بما تصفوننفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مک

گفتند: اگر دزدی کند و برادرش قباًل دزدی کرده است. يوسف »

، ناراحتی را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن مطّلع شوند
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تر از چیزی است که گفت: شما مقام و منزلت بدی داريد و خدا آگاه

 «. داريدبیان می

و چون يوسف از شريعتِ يعقوب خبر داشت، اين نقشه را 

 کشیده و بنا بر شريعت يعقوب و بعد از موافقت خودشان، آنان را

 ملزم به قبول الزامات آن کرد، که همان ماندن در پیش صاحب مال

 و خدمتگزاری به اوست. 

 گويد:شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهلل، می

مصالح و کامل نمودن آن است،  واجب )به معنی( حاصل کردن»

و تعطیل کردن مفاسد و تقلیل آن. و هر هنگامی که دو مصلحت با 

ترين از مصلحت هم در تعارض قرار گرفتند، به خاطر جلب بزرگ

ترين را به گذريم و در وقت تعارض دو مفسده سبكکوچکتر می

 «. کنیمتری انتخاب میخاطر عدم ارتکاب بزرگ

 گويد:همچنین می

 کار بد را در دو مکان اجبارا بايد انجام داد:»

برای دفع گناه بدتر از آن، اگر جز به وسیله ارتکاب اين بد 

ممکن نباشد. و همچنین حاصل کردن چیزی که از ترك آن سیئة، 

و اين امری «. تر است، اگر جز با انجام آن به دست نیايدذی نفع

ل کسی نیست که خیر عاق»معقوالنه است. همانگونه که گفته شده: 

شود که در بین را از شر تشخیص میدهد، بلکه به کسی گفته می

دو امر خوب، خوبتر را انتخاب کرده و از بین دو کار بد، بدترين را 
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تر( دوری ترينش از آن )بزرگشناسايی کرده و با ارتکاب کم

 «. کندمی

ا مانند داستان خضر علیه السالم، که کشتی آن افراد مسکین ر

ه غرق کرد تا پادشاه ظالم آن را تصاحب نکند، ولی اين کار از را

بینید، غیب است و ملحدی که جلوی بینی خودش را بیشتر نمی

 کند و به حکمت خداوندی باور ندارد. اين قضايا را درك نمی

ای کاروان شما سارق »يوسف علیه سالم، منظورش از اينکه 

اد دهد، منظورش سرقت و به سرباز گفت اينگونه ند« هستید

يوسف از پدرش بود، که در اين سخن راستگو بود، ولی منظور 

 مأمور، بنا بر عدم اطالعش از وضعیت وماجرای اصلی، اين بود که

دانست که اين نقشه يوسف ايد. يا میشما جام پادشاه را دزديده

دانست منظور حقیقی يوسف از دزد علیه سالم است، ولی نمی

 یست؟!. بودن آنان چ

 

 موسی و بنی اسرائیل در قرآنشبهه: 

 قرآن در ليیاسرا بنی و موسی»

بنی  مورد در ديگری قوم هر از بیش عرب قوم از بعد قرآن در

 شروع مکه در مثبت و آرام آيات با که. است شده صحبت ليیاسرا

. شود می ختم مدينهی دوره اواخری توزانه کینه بشدت به آيات و

 . یمکن می اشاره آيات اينی ظالمانه يا خطا موارد بعضیبه  اينجا در
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 لییاسرا بنی برتری

 بنی قرآن است شده مطرح قرآن در انسان فصل در چنانچه

 ليیاسرا

 :آيه اين در جمله از داند می جهان قوم برترين را

وَأَنِّی َفضَّلْتُکُمْ َل اذْکُرُوا نِعَْمِتیَ الَّتِی أَنْعَمُْت عََلیْکُمْ يیيَا بَنِی إِسْرَا

 1عَلَى الْعَالَمِینَ

 و داشتم ارزانى شما بر که نعمتهايم از ليیاسرا فرزندان اى »

 «کنید. ياد دادم برترى جهانیان بر را شما اينکه من

 قوم را ليیاسرا بنی که است تورات سخن همان قرآن سخن اين

 نابجای دادن برتری اين که است واضح. داند می خدای برگزيده

 که است صريح نژادپرستی نژادی، بخاطر وابستگی صرفا قومی

 است قبیح عادل، خدای از و است مطرح شده قرآن و تورات توسط

 . کند تأيید و بپذيرد را نژادپرستی که

 :کنید دقت زيری آيه به باز

َعلَیْکُمْ إِْذ جَعَلَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَْومِ اْذکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ 

  2فِیکُمْ أَنْبِیَاءَ وَجَعَلَکُْم مُلُوکًا وَآَتاکُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَِمینَ

من  قوم اى گفت خود قوم به موسى که را زمانى کن( )ياد و»

 قرار پیامبرانى شما میان در که آنگاه کنید ياد خود بر را نعمتخدا

                                                           
  .47البقره، آيه  .1

  .20مائده، آيه  .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1351 

 

 از کس هیچ به که را آنچه و ساخت پادشاهانى شما را و داد

 «شما داد. به بود نداده جهانیان

 تبعیض بندگانش بین خدا چرا که است مطرح سؤال اين بازهم

 هیچ به که است داده يیهانعمت ليیاسرا بنی قوم و به شده قائل

 قبیح خدا از ای ظالمانه تبعیض چنین. است نداده ديگری قوم

 . 1«است

 

 پاسخ:
 در جواب بايد گفت:

اسرائیل بر ساير جهانیان به خاطر ايمانشان به تفضیل بنی

 پیامبران و رسالتشان بوده است. 

 فرمايد:اهلل متعال می

يُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُْم مِْن َذکٍَر وَأُنْثَى وَجَعَْلنَاکُمْ شُعُوبًا يَا أَ

  2وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ ِعْندَ اللَِّه أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَِلیمٌ خَِبیرٌ

یره ايم، و شما را تای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفريده»

گمان ايم تا همديگر را بشناسید بیو قبیله قبیله نمودهتیره 

 ترين شما است. خداوند مسلّماًترين شما در نزد خدا متّقیگرامی

 «. آگاه و باخبر است
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 فرمايد:وپیامبر علیه الصالة و السالم می

أَلَا لَا فَضْلَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّکُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاکُمْ وَاحِدٌ، »

لِعَرَبِیٍّ عَلَى أَعْجَمِیٍّ، وَلَا لِعَجَِمیٍّ عَلَى عَرَبِیٍّ، وَلَا ِلأَحْمََر عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا 

 . 1«... أَسْوَدَ عَلَى أَحْمََر إِلَّا بِالتَّقْوَى

ای مردم آگاه باشید که پروردگار شما يکی است و پدر شما »

بر عم و برتری عجم بر عرب و يکی است، هیچ برتری برای عرب 

 «. قرمز بر سیاه و سیاه بر قرمز نیست، اال پرهیزگاری نباشد

 فرمايد:و اهلل سبحانه و تعالی می

لَ أَنَّهُ مَْن َقتََل نَفْسًا بِغَیِْر يیمِنْ أَجْلِ َذلِكَ کََتبْنَا َعلَى بَِنی إِسْرَا

تََل النَّاَس جَمِیعًا وََمنْ أَحْیَاهَا نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرِْض َفکَأَنَّمَا قَ 

 2. . .فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

اسرائیل مقرّر داشتیم که هرکس انسانی به همین جهت بر بنی»

 را بدون ارتکاب قتل، يا فساد در زمین بکشد، چنان است که گوئی

رهائی ها را کشته است، و هرکس انسانی را از مرگ ی انسانهمه

 «. . . . ی مردم را زنده کرده استبخشد، چنان است که گوئی همه

پس اين سخن، از ساحت مقدس دين دور بوده و بلکه منظور از 

اسرائیل به خاطر ايمانشان به رسالت پیامبران است، تفضیل بنی
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چرا که در زمانان آنان شرك و بت پرستی حاکم بود و به همین 

 ها. اند نه ساير زمانخود بودهدلیل أفضل مردمان زمان 

 منظور از عالمین، همان افراد هم عصر خودشان بوده است که از

ه اند و ال غیر، و امتیاز زائدی بآنان دارای فضیلت بیشتری بوده

آنان داده نشده است، هر چند که اهلل متعال، به خاطر ايمان 

ات اکثر اوق های زيادی را اعطاء کرده که درآوردنشان به آنان نعمت

 اند. در برابرش ناسپاس بوده و کفران نعمت کرده

و اين افضلیت فقط تا زمان بعثت عیسی علیه سالم، ادامه 

ند، داشت، و هنگامی که به او کافر شده و از ايمان به او سرباز زد

 اين افضلیت از آنان گرفته شده، به همین دلیل است که در جاهای

 کند. و سرزنش میديگری از قرآن آنان را ذم 

در ابتدا به خاطر ايمان آوردنشان به پیامبران از يعقوب و 

يوسف و موسی علیهم سالم، دارای افضلیت بودند، و بعدها به 

خاطر عهد شکنی و کشتن ساير پیامبران و عدم ايمان، و سر آخر 

 به خاطر عدم ايمان به مسیح علیه سالم، و بعد از آن به پیامبر

های صالة و السالم، و همچنین به خاطر کارشکنیاسالم علیه ال

 . دادند، مورد خشم و لعنت الهی قرار گرفتندفراوانی که انجام می

اسرائیل از مسیر به آيات زير و سیاق آن و مراحل تمرُّد بنی

 رسالت انبیاء دقت کنید که حاوی نکات مهمی است:

 وَُيرِيدُوَن أَنْ يَُفرِّقُوا بَْینَ اللَّهِ نَّ الَّذِيَن يَکْفُرُوَن بِاللَِّه وَُرسُلِهِإِ

وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَْعضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُوَن أَنْ َيتَّخِذُوا بَیْنَ 
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( أُولَئِكَ هُمُ الْکَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِينَ عَذَابًا 150ذَلِكَ َسبِیلًا )

وَالَّذِيَن آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِِه وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَیَْن أَحَدٍ مِنْهُْم  (151مُهِینًا )

( يَسْأَلَُك 152أُولَئِكَ سَوَْف يُؤْتِیهِمْ أُجُورَهُمْ وَکَانَ اللَُّه غَفُورًا رَِحیمًا )

لُوا مُوسَى أَکْبََر أَهْلُ اْلکِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ َعلَْیهِمْ کِتَابًا مِنَ السَّمَاِء فَقَْد سَأَ 

مِنْ ذَِلكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللََّه جَْهرَةً فَأَخََذتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلِْمهِمْ ُثمَّ اتَّخَذُوا 

الْعِجْلَ مِْن بَعِْد مَا جَاءَْتهُمُ الَْبیِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَْن ذَلَِك وَآتَیَْنا مُوسَى 

 1(153سُلْطَانًا مُبِینًا )

خواهند میان ه به خدا و پیامبرانش ايمان ندارند و میکسانی ک»

گويند به بعضی ايمان خدا و پیامبرانش جدايی بیاندازند، و می

را قبول نداريم( و ها آن آوريم و نسبت به بعضی کافريم)ومی

( آنان 150اهند بین آن)کفر و ايمان(، راهی را انتخاب کنند)خومی

قطعا و به حق کافراند و ما برای کافران عذابی خوارکننده فراهم 

( و اما کسانی که به خدا و پیامبرانش ايمان دارند و 151آورديم)

گذارند، بدانان پاداش و مزدشان را يك از آنان فرقی نمیمیان هیچ

اهل ( 152ند بسیار آمرزنده و مهربیان است)خواهیم داد، و خداو

خواهند که کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی. چرا کتاب از تو می

که از موسی چیز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا 

به ما نشان بده. به خاطر اين ستم، صاعقه ايشان را فرا گرفت پس 

آنان آمد گوساله را )به خدائی(  از آن همه دالئل روشنی که برای
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گرفتند! ولی ما از اين درگذشتیم و به موسی حجّت روشنی 

 («. 153)داديم

 فرمايد:و می

لَ عَلَى لِسَانِ َداوُودَ وَِعیسَى يیلُعِنَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِن بَنِی إِسْرَا

  1ابْنِ مَرْيَمَ َذلِكَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُوا يَعْتَدُونَ

لعن و  ،اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مريمکافران بنی»

اند. اين بدان خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی نفرين شده

 «. گذشتندکردند و از حدّ میمی

 فرمايد:و می

وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وََقفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآَتیْنَا ِعیسَى 

مَرْيَمَ الَْبیِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا ابْنَ 

( وَقَالُوا 87تَهْوَى أَنْفُسُکُمُ اسْتَْکبَرْتُمْ فَفَِريقًا کَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُوَن )

 2(88یلًا مَا يُؤْمِنُوَن )قُلُوبُنَا غُْلفٌ بَلْ لَعََنهُمُ اللَُّه بِکُْفرِهِمْ فَقَلِ 

گاه که( ما به موسی ای يهوديان به ياد آوريد آن»)

کتاب)تورات( داديم و درپی وی پیامبرانی فرستاديم، و به عیسی 

ی ها و دالئل روشن بخشیديم و او را به وسیلهپسر مريم، معجزه

روح القدس)که جبريل است( تائید نموديم و نیرويش دادم. آيا )جز 

است( که هر زمان پیامبری بر خالف میل و آروزی شما چیزی  اين
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ای را تکذيب نموديد و دروغگو بلکه عده ؛را آورد، گردن افراختید

( و )از روی تمسخر و با ريشخند( 87خوانديد و جمعی را کشتید)

های ما سرپوشیده و در غالف است)چنین نیست( گويند: دلمی

رشان نفرين نموده و کتر ايمان بلکه خداوند آنان را به خاطر کف

 «. آورندمی

ها افضل بر عالمیان نبودند، پس نه بنی اسرائیل در کل زمان

بلکه حتی بیشتر پیامبران خود را کشتند و به اين خاطر مورد 

 سرزنش و نکوهش و لعنِ اهلل سبحانه و تعالی قرار گرفتند. 

 

 اسراییل بنی به پیغمبران بیشرین و موسی اختصاص

 

 قرار يهود قوم مزايای از يکی آمد فوقی آيه در که همانطور 

 قرآن در که پیغمبرانی بیشتر. است قوم اين در دادن پیامبران

 يعقوب مثل است ليیاسرا بنی به مربوط شده است آورده نامشان

 زکريا، ذوالنون، يوشع، رون،هايوسف،موسی، ،)ليیاسرا بنی جد(

ی اندازه از بیش تعدد اين. غیرهو  عیسی و سلیمان داوود، يحیی،

 بارها قرآن در. آمده است هم تورات در يهود قوم برای پیامبران

 برای دعوت موسی کجا هیچ و است شده تکرار موسی داستان

 بودند و ساکن فلسطین در يهود از قبل که فلسطینیانی يا مصريان

 يهود برای منحصرا موسی يعنی. است نشده ذکر ديگر اقوام يا
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 که باری اولین در مثال. است آمده تورات در که بود همانگونه آمده

 فرعون با موسی

 :گفت چنین شد روبرو

( حَقِیقٌ 104وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّی َرسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِیَن )

بِبَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَرِْسْل عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا اْلحَقَّ قَْد جِئْتُکُْم 

  1لَيیمَعِیَ بَنِی إِسْرَا

 سوى از پیامبرى من بىترديد فرعون اى گفت موسى و»

 حق] سخن[ جز خدا بر که است ( شايسته104) پروردگار جهانیانم

 براى پروردگارتان سوى از روشن دلیلى حقیقت 458در من نگويم

 («105)بفرست. من همراه را ليیبنی اسرا پس آوردهام شما

. است ليیاسرا بنی متوجه موسی تالشی همه که بینید می

 محمد و موسی خدای به منتسب ديگری و تبعیض ظلم اينهم

 بعضی در حتی زمینی کره اقوام از در بسیاری حالی که در. است

 قوم اين به را توجهشی همه خدا پیغمبری نیست از اسمیها قاره

 . 2«است کرده غفلت زمینی کرهی بقیه از و کرده جلب کوچك

 

 پاسخ:
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اين سخنان هم عاری از صحت است. غیر از پیامبر اسالم که 

رسالتش جهانی است تمامی پیامبران برای انذار ودعوت قوم خود 

ه نازل شده اند وهمزمان در مکانهای مختلفی پیامبرانی وجود داشت

 اند. 

 فرمايد:رسالت پیامبر میاهلل متعال در مورد جهانی بودن 

 . 1وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَِمینَ

 «. ايمنفرستاده ،جهانیان ی برایما تو را جز به عنوان رحمت»

 فرمايد:و می

 2تَبَارَكَ الَّذِی نَزَّلَ الُْفرْقَانَ َعَلى عَبْدِهِ لِیَکُونَ ِللْعَالَمِینَ نَذِيرًا

ی خود نازل جاويد کسی است که فرقان را بر بندهواال مقام و »

 «. کرده است، تا اين که جهانیان را بیم دهد

 3وَنَذِيراً بَشِیراً  لِلنَّاسِ  کَافَّةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا 

رسان و بیم ايم تا مژدهما تو را برای جملگی مردمان فرستاده»

 «. دهنده باشی

 4َجمِیعاً إِلَیْکُمْ اللَّهِ رَسُولُ إِنِّی النَّاسُ أَيُّهَا يَا قُلْ

 «. ی خدا به سوی جملگی شما هستمبگو: من فرستاده»

 1بَلَغَ وَمَنْ بِهِ ِلأُنْذَِرکُمْ الُْقرْآنُ هَذَا إِلَیَّ وَأُوحِیَ
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اين قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که »

 «. بدان بیم دهم ،رسدمیها آن هاين قرآن ب

 2شَِهیداً بِاللَّهِ وََکفَى رَسُوالً  لِلنَّاسِ وَ أَرْسَلْنَاكَ

ايم، و کافی ما شما را به عنوان پیغمبری برای مردم فرستاده»

 «. است که خداوند گواه باشد

 النَّاسَ أَنْذِرِ أَنْ  ِمنْهُمْ  رَُجلٍ إِلَى أَوْحَیْنَا أَنْ  عََجباً لِلنَّاسِ أَکَانَ

 3رَبِّهِمْ ِعنْدَ صِدْقٍ قَدَمَ  لَهُمْ أَنَّ آمَنُوا الَّذِينَ  وَبَشِّرِ

آيا اين برای مردم شگفتی دارد که ما مردی از »ترجمه:

 خودشان را پیغام داديم که مردمان را بترسان و مؤمنان را مژده

بده که آنان در نزد پروردگارشان دارای مقام و منزلت عالی 

 «. هستند
 

 فَقَدِ أَسَْلمُوا َفإِنْ أَأَسْلَمْتُمْ وَالْأُمِّیِّینَ اْلکِتَابَ أُوتُوا لِلَّذِينَ وَقُلْ

 4الْبَالغُ عََلیْكَ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا وَإِنْ  اهْتَدَوْا

ايد؟ اگر سوادان آيا شما تسلیم شدهو بگو به اهل کتاب و به بی»

از چاه باز اند )و راه را تسلیم شوند، بیگمان هدايت يافته

 «. اند( و اگر سرپیچی کنند( بر تو ابالغ )رسالت( استشناخته
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 فرمايد:و پیامبر علیه الصالة و السالم می

 بالرُّعْبِ  نُصِرْتُ: قَْبلی األنبیاءِ  مِنَ أحدٌ يُعْطَهُنَّ  لم خَمْساً )أُعطِیتُ

 مِنْ رَجُلٍ مَافَأَيُّ وطَهُوراً، مَسْجِداً األرضُ لی وَجُعِلَتْ شَهٍْر، مَسِیرَةَ

 ألحَدٍ تُِحلَّ وَلَمْ الَغنَائِمُ لیَ  وأُحِلَّتْ فَْلیُصلِّ، الصالةُ أَدْرکَتْهُ  أُمَّتی

 وَبُعثتُ خاصَة قَوْمِهِ إِلَى ُيبعث النبیُّ وکانَ الشَّفَاعَةَ، وَأُعْطِیتُ قَبْلی،

 . 1عَامَّة( النَّاسِ إِلَى

پنج چیز به من عطی شده است که به پیامبران قبل من داده »

نشده است: با ترس در دل دشمنان در فاصله يك ماه نصرت داده 

ام، و کل زمنی برای من پاك و مسجد قرار داده شده است، شده

پس هر شخصی از امت من در هرجايی که نماز را درك کرد، 

ی که برای غیر من بخواند، و غنیمت برای من حالل شده در حال

حالل نبوده و به من شفاعت عطی شده است و هر پیامبری برای 

قوم خود به طور خاص فرستاده شده و من برای تمام مردم مبعوث 

 ام. شده

 واهلل متعال برای هر قومی پیامبری را فرستاده است:

 2نَذِيرٌ فِیهَا خَال إاِل أُمَّةٍ مِنْ وَإِنْ

                                                           
مسلم،  و همچنین صحیح 438، 335، حديث 74، صفحه 1صحیح البخاری، جزء  .1
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مّلتهای پیشین( هم نبوده است که بیم هیچ ملّتی )از »

 «. ای به میانشان فرستاده نشده باشددهنده

 فرمايد:و می

 وَاْجتَنِبُوا اللَّهَ اُعْبُدُوا أَنِ رَسُوالً أُمَّةٍ کُلِّ فِی بَعَثْنَا وَلَقَدْ

 1الطَّاغُوتَ

ايم که خدا را ما به میان هر ملّتی پیغمبری را فرستاده»

 «. اغوت دوری کنیدبپرستید و از ط

پیامبران محصور در آن تعدادی نیستند که در قرآن ذکر 

 اند. اهللاند که در قرآن ذکر نشدهاند بلکه پیامبران زيادی بودهشده

 فرمايد:متعال می

عَلَیْكَ.  نَقْصُْصهُمْ لَمْ وَرُسُالً قَبْلُ مِنْ عَلَیْكَ قَصَصْنَاهُمْ قَدْ وَرُسُالً

. .2 

ايم که سرگذشت آنان را پیغمبران زيادی را روانه کردهو ما »

نان آايم، و پیغمبران زيادی را که سرگذشت قبالً برای تو بیان کرده

 «. ايمرا برای تو بیان نکرده

ه و از لحاظ جغرافیايی هم علت کثرت پیامبران در اين مناطق، ب

ها در خاطر کثیفی سکانی آن بوده است و اينکه بیشتر تمدن

 مناطق شام و مصر و عراق و جزيرة العرب، بوده است. 
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موسی علیه السالم يکی از پیامبرانی است که برای قوم خودش 

 مبعوث شده و رسالتش جهانی نبوده است. 

 

 عِ چند شبههرف

ای مطالب را در مورد بعد از بیان اين شبهات نويسنده مجموعه

 دارد، که عنوانش اين است:اسرائیل و يهود بیان میبنی

 لییاسرا بنی به فلسطین سرزمین علت اختصاص

 اشغال حکم و فلسطین بر یهود مالکیت بین تناقض

 درقرآن جهان

 یهود علیه خصمانه به شدت آیات

 لییاسرا بنی با محمد خونین دشمنی علت

 که جواب آن به شرح ذيل است:

 قوم چرا که، است اين شود، توجه آن به بايد که اینکته اولین

ها آن به خدا آيا و بروند فلسطین سرزمین به فقط بايد اسرائیلبنی

 کنند؟ فتح را آنجا که داد دستور

 از مغرضانه يا و کرده فراموش شبهه اين ینويسنده که موردی

 يعقوب دانیم،می که همانطور: که است اين کرده، پوشی چشم آن
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 ايشان لقبِ «اسرائیل» و است اسرائیل،بنی بزرگ جدِ السالم، علیه

 فرزندان) اسرائیل فرزندان: يعنی اسرائیل بنی کلمه پس است،

 (. يعقوب

 در اشخانواده و يعقوب شود، برده مصر به يوسف آنکه از قبل

 مصر عزيز يوسف اينکه تا کردند،می زندگی( فلسطین) اورشلیم

 و ستمکاران ظلم خاطر به( فرزندانش و يعقوب) اسرائیل بنی و شد

 موسی زمان تا و کردند مهاجرت آنجا به مصر، در موجود امنیت

 . ماندند آنجا السالم، علیه

 موسی به خداوند کردند، فرار فرعون چنگال از که هنگامی و

 هب ورود البته برگرداند، خودشان سرزمین به راها آن تا داد دستور

 ستمگر قومی: زيرا نبود، همها راحتی اين به اجداديشان سرزمین

 حکومت آن بر و کرده اشغال را سرزمین آن«  عمالقة» اسم به

 . کردندمی

 و ذهنی قدرت رشدِ اساس بر را شريعت احکام خداوند

 فرستاد،می مردم سوی به تدريجی، صورت به و بشر پیشرفت

 و تر کامل يعقوب شريعت از موسی، شريعت احکام مثال»: يعنی

 . «است ترکامل يهود از اسالم احکام

 ستم بردن بین از برای عالم، پروردگار فرعون، شدن غرق از بعد

 . «نمود را فرض مؤمنین بر جهاد ستمکاران،

 قوم آن که بود اسرائیلبنی به متعلق فلسطن سرزمین پس

 اين گیری بازپس برای اهلل بودند. دستور کرده اشغالش ستمگر،
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 نويسنده جناب حاال دانیمنمی. بود کفار دست از مقدس سرزمین

 داده دستور تعالی اهلل که انديافته دست امر اين به قرآن، کجای از

 کنید؟ عام و قتل و. . . را يشانهابچه و زن تمامی که

 ؛اندکرده فتح را هايیسرزمین تاريخ، طول در که مؤمنینی آيا
 اند؟داده انجام را کاری چنین

 و قتل و اشغال» يعنی شهر يك فتح است که گفته کسی چه

 ؟«آن غارت

 جهاد عملی نمونه زيرا. است اساس بی افتراهايی و دروغها اين

 زيادی کشورهای و شهرها که ايمديده مسلمانان توسط را، فتح و

 . رفتار نمودند تمام عدالت با آن در و اندکرده فتح را

 

 

 شبهه یا خود را به کوچه علی چپ زدن؟!

 و غارت و قتل» برمبنی خود ادعای اثبات برای سپس نويسنده

 استناد تورات به« . . . و حیوانات و کودکان و زنان کشتن حتی

 تحريف را تورات کتاب که داندنمی نويسنده، جناب آيا کند،می

  باشد؟نمی صحیح است، شده نوشته آن در که آنچه هر و اند؟کرده

 تحريف بر دال که اسنادی اساس بر و موضوع همین به توجه با

 صحتی و سنديت هیچ هم موارد اين که گفت بايد است، تورات

 . ندارد



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1365 

 

 «. نرفتند کشتار بار زير يهوديان»:گويدمی پس

 کشتار اين قرآن آيات کجای از: کنیممی تکرار را سوال هم باز

 اند؟کرده استخراج را

 ! «کشتار» فقط نه و داده «جهاد» دستورها آن به تعالی اهلل

 جهاد، هدف: زيرا است، متفاوت بسیار ،«کشتار» با «جهاد»

 از حمايت» و «ستمکاران ستم دفع» و «دار حق به حق رسیدن»

 . است قضیه اين برعکس کامال کشتار، و است، «مظلومان

 نیست، جايز. . . و پیران و زنان و کودکان کشتن جهاد، در

 شناسد،نمی غیرجايز و جايز و است، رويه بی کشتار، که درحالی

 به واژه اين بردن کار به با نويسنده که باشیم متوجه بايد پس

 به اسم را زشت و کريه صورتی مقدس، جهادِ  از و پرداخته تلبیس

 . کشدمی تصوير به «کشتار»

 دهد:فريبی خود ادامه میتلبیس و عوام سپس بنا بر عقیده

 ازآن پس و کرد سرگردان سال 40 را متمرِّد قوم اين خداوند»

 و موسی فرماندهی به را ایپیوسته تهاجمات که کرد مجبور را آنان

 فلسطین سرزمین ساکن اقوام تمامی و دهند انجام يوشع او پس از

 کنند؟ عام قتل نفر آخرين تا را

 اينست شده، ذکر فوق کشتار مورد در که وحشتناكی نکته 

 دعوت ايمان و خدا سوی به را فلسطین قبلی مردم اصال موسی، که
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 و دعوت بدون يعنی. مشابهند تورات و قرآن موردنیز اين در. نکرد

 . 1«کرد؟ عام راقتل آنان گناهی هیچ بدون

 گويدمی نويسنده که است کرده ذکر را مطالب اين قرآن کجای

 کنند؟می تايید را ادعاها اين تورات و قرآن که

 ادعا اين سند پس باشد؛ قوی بای سند ادعا، يك اثبات برای

  کجاست؟

 را مدرکیبی مطلب هیچ هوشیاران نکرده فکر هرگز ايشان

  پذيرند؟نمی

 انسانی طاغوت ترينخبیث سوی به را رونهاو موسی خداوند،

 سخن نرم زبان به فرعون با که خواهدمیها آن از و فرستدمی

 ملتی عام قتل به دستور چگونه پس شود، هدايت بلکه تا بگويند،

  دهد؟می

 2يَْخشَى أَوْ َيتَذَکَّرُ لَّعَلَّهُ لَّیِّنًا قَوْلًا لَهُ

 شايد بگوئید، سخن( ايمان یدرباره) او با نرمی به سپس»

 طغیان و کفر عاقبت از) و کند ياد( را خدا عظمت و خود غفلت)

 . «بهراسد( دوزخ عذاب و خويش

 سخن مورد در سبحانه و تعالی، اهلل که نیست منطقی و معقول

 و ديگران بدهد سخن در نرمی به دستور چنین، طاغوتی با راندن
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 عذاب ؛بفرستد آنان سوی به را پیامبری اينکه بدون را، او غیر

 . دهد

 سبحانه اهلل فرعون، شدن غرق از بعد گفتیم، که طور همان زيرا

 را مؤمنین ،هاآن تعذيب و فاجر هایانسان فساد دفع برای و تعالی،

 . است کرده کار اين مامور

 کِنَّۖ  َولَ الْأَرْضُ لَّفَسَدَتِ بِبَعْضٍ بَْعضَهُم النَّاسَ اللَّهِ  دَفْعُ وَلَوْلَا. . . 

 1الْعَالَمِینَ عَلَى فَْضلٍ ذُو اللَّهَ

 فعد ديگر برخی یوسیله به را مردم از برخی خداوند اگر و. . . »

 جهانیان به نسبت خداوند ولی گیرد،می فرا را زمین فساد نکند،

 . «دارد احسان و لطف

 2. . .بِأَيِْديُکمْ اللَّهُ يُعَذِّبْهُمُ قَاتِلُوهُمْ

. کند عذاب شما دست با را آنان خدا تا بجنگید کافران( )آن با»

 .» . . 

 ار قومی هیچ تعالی اهلل سبحانه و که بدانیم بايد هم طرفی از و

 . است نداده عذاب باشد، فرستاده رسولیها آن برای که آن بدون

  3رَسُولًا نَْبعَثَ حَتَّى مُعَذِّبِینَ  کُنَّا وَ مَا. . . 
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 اين مگر کرد، نخواهیم مجازات( را قومی و شخص هیچ) ما و»

 . «سازيم روان( و مبعوث آنان برای) پیغمبری که

 از سخنی کند؛می استدالل آن به نويسنده که قرآن آيات در

 میان به است، نداده دعوت يا و داده دعوت راها آن موسی که اين

 . است نیامده

 يمکرد ثابت داديم،؛ ارائه بحث اين در که آياتی گواه به ما ولی

 نداده عذاب رسول فرستادن بدون را قومی هیچ تعالی اهلل که

 . است

 کذب ادعای اين اساسی چه بر نويسنده دلیل، اين به استناد با

ها آن دهد، دعوت راها آن اينکه بدون موسی که کندمی مطرح را

 ،خود ذهنی القائات و نفس هوای از غیر آيا است؟ کرده عام قتل را

 ! دهد ارائه پس دارد؟ مدرکی و دلیل

 گناه، بی افراد کشتار از خاطرجلوگیری به خدا»:گويدمی سپس

 «. !کرد سرگردان سال 40 راها آن

 دقیقا کند،می استناد آن به نويسنده جناب که قرآنی همان در

 از ايشان دانمنمی. بودند ستمگر قومیها آن که است شده مشخص

 است؟ کرده استنتاج را قوم آن گناهیبی کجا

 دستورات از نافرمانی خاطر اسرائیل، بهبنی مجازات ضمن، در

 . ديگری چیز نه و است سبحانه و تعالی، بوده اهلل
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 هب را اسرائیل بنی آيه آخر در که) فسق معنای که بدانیم بايد 

 چوب چهار از خروج»: يعنی دقیقا ،(است شده متصف آن

 . «شريعت

 

 شبهه: مالکیت یا حق؟!

 «:قرآن در جهان اشغال حکم و فلسطین بر يهود مالکیت»

 پاسخ:
 :شويم متذکر را نکته دو است بهتر، اصلی بحث به ورود از قبل

 گفته السالم علیه موسی «پیروان» به يهود: که اين اول 

 اطالق موسی علیه السالم، «قوم» به اسرائیلبنی ولی شود،می

 . شودمی

و «نیست»اسرائیلی، بنی»الزام ، به«يهودی هر» بنابراين

 از بسیاری اکنون و «نیست» ،«يهودی» الزاما هم «اسرائیلیبنی»هر

 مسلمان هستند، اسرائیلبنی جزو خود که فلسطین مردم

 اسرائیلبنی جزو قدس، اشغالگر يهوديان از بسیاری و باشندمی

 . نیستند

 معنايی بار حامل که «جهان اشغال» کلمه از استفاده: دوم نکته

 کینه و حقد از نشان جمله، اين در آن بردن کار به و است، منفی

 از موضعی هیچ در: زيرا است، اسالم و قرآن مورد در نويسنده

 به تعالی اهلل بلکه است، نشده استفاده لفظ اين از سنت، و قرآن
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 و گشايش معنای به که است کرده تعبیر فتح واژه از آن جای

 . است پیروزی

 ارتباط در که ای مقدمه است نیاز شبهه اين به پاسخگويی برای

 :شود ارائه است، آن با مستقیم

 چیست؟ انسان خلق از هدف

 . کندمی عنوان «عبادت» را انسان خلق از هدف تعالی اهلل

 1لَِیعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنسَ  الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

 . «امنیافريده خود پرستش برای جز راها انسان و جن من»

 (است پرستش و عبادت صرف پری، و انسان خلقت از هدف) 

 :فرمايدمی همچنین

. الطَّاغُوتَ وَاجْتَِنبُوا اللَّهَ  اعْبُدُوا أَنِ رَّسُولًا أُمَّةٍ کُلِّ  فِی بَعَثْنَا وَلَقَدْ

. .2 

 و بپرستید را خدا که ايمفرستاده را پیغمبری ملّتی هر میان ما»

 . «کنید دوری طاغوت، از

 مردم به را مورد اين بشريت تاريخ طول در پیامبران تمامی

« اهلل»عبادت کنارش در طاغوت، از دوری البته و اندکرده گوشزد

 . است شده بیان نیز
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 اما است، شده مبعوث خود برامت پیامبری هر

 تمامی برای و است جهانی السالم، و الصالة علیه«محمد»رسالت

 . است جاری قیامت تا بشريت

 النَّاسِ أَْکَثرَ کِنَّۖ  وَلَ وَنَذِيرًا بَشِیرًا لِّلنَّاسِ کَافَّةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَ مَا

 1يَعْلَمُونَ لَا

 بیم و رسانمژده تا ايمفرستاده مردمان جملگی برای را تو ما»

 «. !خبرندبی مردم اکثر ولیکن باشی، دهنده

 : فرمايدمی تعالی اهلل طرفی از و

 فَمَا تَفَْعلْ لَّمْ وَإِن رَّبِّكَ  مِن إِلَیْكَ أُنزِلَ  مَا بَِلّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا

 الْقَوْمَ َيهِْدی لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ  وَاللَّهُ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ

 2الْکَافِرِينَ

 شده نازل تو بر پروردگارت سوی از آنچه هر! فرستاده ای»

 و. اینرسانده را خدای رسالت نکنی، چنین اگر و برسان، را است

 ار کافران گروه خداوند و دارد،می محفوظ مردمان از را تو خداوند

 «.نمايدنمی هدايت

 تمامی و السالم، بر الصالة علیه «محمد» آيات، اين استناد به

 تمامی به را خود رسالت که دارد وظیفه و شده مبعوث جهانیان

 . برساند مردمان

                                                           
  .28السبأ، آيه  .1

  .67المائده، آيه  .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1372 

 

 د،ندارن دوست را پیامبر تبلیغِ  اين ظالم، و کافر هایحکومت اما

 . اندتراشیده مانع اسالمی دعوت نشر مقابل در مآبانه فرعون و

 نجات برای همچنین و مانع اين رفع برای سبحانه و تعالی اهلل

 بر اهلل حاکمیت تا کندمی واجب مسلمانان بر را جهاد مستضعفان،

 . شود برقرار زمین تمام

 :فرمايدمی سبحانه و تعالی اهلل

 الِرّجَالِ مِنَ وَالُْمسْتَضْعَفِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی تُقَاتِلُونَ لَا لَکُمْ وَمَا

 الظَّالِمِ الْقَرَْيةِ ذِهِ ۖ  هَ مِنْ  أَخْرِجْنَا رَبَّنَا يَقُولُونَ الَّذِينَ  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِّسَاءِ 

 1نَصِیرًا لَّدُنكَ مِن لَّنَا وَاجْعَل وَلِیًّا لَّدُنكَ مِن لَّنَا وَاجْعَل أَهْلُهَا

 و درمانده کودکان و زنان و مردان و خدا راه در بايد چرا»

 و شهر اين از را ما! پروردگارا: گويندمی که نجنگید ایبیچاره

 خود جانب از و ساز، خارج ستمکارند؛ آن ساکنان که دياری

 ياوری خود سوی از و آور، پديد ما برای حمايتگری و سرپرست

 «. بده قرار برايمان

 :فرمايدمی و

 فَلَا انَتهَوْا فَإِنِ  لِلَّهِ الدِّينُ وَيَکُونَ ِفتَْنةٌ َتکُونَ لَا حَتَّى وَ قَاتِلُوهُمْ

 2الظَّالِمِینَ عَلَى إِلَّا عُدْوَانَ
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 داخ آن از دين و نماند باقی ایفتنه تا کنید، پیکار آنان با و»

 حمله زيرا. بداريد آنان از دست برداشتند، دست اگر پس. گردد

 «. نیست.  ستمکاران بر جز کردن تجاوز و بردن

 جاری سرزمین بر اهلل حکم و برود ازمیان فتنه که زمانی تا پس

 اسالم، دين پذيرش در اما دارد، ادامه کافران علیه جهاد گردد،

 آزاد هستند.  دين انتخاب در مردم و بود نخواهد مجبور کس هیچ

 1. . .الِدّينِ فِی إِکْرَاهَ لَا

 . «نیست دين( قبول) در اکراهی و اجبار»

 بايد شود،می گرفته کتاب اهل از که ایجزيه مورد در اما و

 و حق شهروندی حق عنوان به و است مالیات مانند جزيه،: گفت

 آورد،می فراهمها آن برای اسالمی حکومت که خدماتی و امنیت

 . شودمی دريافت

 نفیر زمان در و شودمی گرفته زکات مسلمانان از هم مقابل در

 از کدامهیچ که درحالی بروند، قتال و جنگ جبهة به بايد جهاد،

 چیزی اين آيا. شوددرخواست نمی(کتاب اهل)ذمهاهل از موارد اين

  است؟ اسالمی شفقت و عدالت جز

 هر مسلمانان، همواره که است گواه تاريخ اين، بر عالوه

 حکمرانی آن در تمام عدالت با اند،کرده فتح که را سرزمینی

 . اندنموده
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 امیر توسط المقدس بیت فتحی باره در نويسنده سخنان اما، 

 و گويی ياوه جز چیزی رضی اهلل عنه، «خطاب بن عمر» المونین

 و برهان بدون و باطل ادعايی سخنانش، تمام مانند و نیست افترا

 . است استدالل

 قرآن لحن بتدريج مثبتندو و آرام يهود مورد در مکی آيات»

 شباهت بدلیل که داشت انتظار محمد. شود می تند آنان به نسبت

 در و کنند تأيید و بپذيرند را قرآن تورات، يهوديان و قرآن بین

 قرآن قبول عدم. شوند ديگر اقوام توسط قرآن قبول موجب نتیجه

 . 1«شد آنان به نسبت محمد خشم و قهر موجب يهود توسط

 نويسنده جناب :که است اين شبهه اين مورد در نکته اولین

 همراه را ديگران تا است، زده تجاهل به را خودش قبل، موارد مثل

 . کند گمراه خود

 ديهو با بودند، مکه در پیامبر که زمانی دانداو نمی واقعا آيا

 شود؟ نازل آيه پیامبر برها آن مورد در تا نداشته جدی ارتباط

.  .. و کنند قبول را قرآن يهود که داشت انتظار پیامبر»:گويد می

 .» 

 خدا رسول «محمد» که دانستندمی و بودند کتاب اهل يهود! بله

 :شناختندمی را او و است
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 فَرِيقًا وَإِنَّ أَبْنَاءَهُمْ  يَعْرِفُونَ  کَمَا يَعْرُِفونَهُ الْکِتَابَ آَتیْنَاهُمُ الَّذِينَ

  1يَْعَلمُونَ وَهُمْ الَْحقَّ َلیَکْتُمُونَ  مِّنْهُمْ

 هک گونه بدان شناسند،می را او ايم،داده کتاب بديشان که آنان»

 پنهان را حق گمانبی آنان از برخی و شناسند،می را خود پسران

 . «دانندمی که حالی در دارند،می

 نکته همین بشريت، و دين علیه يهود قوم جنايات جمله از

 ! است

 نه است، خدا رسول «محمد» دانستندمی که اين وجود باها آن

 کارشکنی و چینی او دسیسه علیه بلکه نیاورند، ايمان او به تنها

 . کردند

ها آن کار اواخر در يهود، با اهلل رسول شديد برخورد دلیل اما

 سرتاسر دينی اسالم، دين. نبود حقیقت اين کتمان خاطر به فقط

 نکردند، شکنی کار پیامبر، علیه يهود که زمانی تا و است، عدالت

 . نگرفت صورت خشونتیها آن علیه

 . کردند عهد نقض بستند و پیمان پیامبر با بارها، هايهودی

 و نضیربنی و قريظهبنی يهود مظلومیت از ای گونه به نويسنده

 باشد، خبر بی تاريخ از کسی اگر که کند،می صحبت قینقاعبنی

 و اندبوده مظلومی و شريف هایانسانها آن که کندمی گمان

 بر شاهد و گواه تاريخ. است کرده ظلمها آن بر باهلل، العیاذ پیامبر
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 و احترام و عدالت نهايت امردر ابتداء در اسالم پیامبر که است آن

 آن به نويسنده خود که گونه همان کرد، برخورد يهوديان با رافت

 بود؟ چهها آن علیه اهلل رسول رفتار تغییر دلیل اما است، معترف

 بعثت از قبل زمان به گرديم،می بر عقب به بايد کمی هم باز

 اهلل، رسول

 ديدند،می تعالی اهلل نزد برتر قوم را خود که متوهم يهوديان،

 اساس بر باشد،ها آن میان از آخر، پیامبر که داشتند انتظار

 اقامت مدينه در پیامبر اين که دانستندمی خود دينی هایآموزه

 اهلل تا کردند مهاجرت مدينه بهها آن همین، برای گزيد، خواهد

 . کند مبعوثها آن میان از را پیامبر تعالی،

 اختالف و نزاع دچار کتاب، اهل غیر مشرکان با که هنگامی آنان

 پیامبر که بگذاريد: گفتندمی و کردندمی تهديد راها آن شدند،می

 . گذاشت خواهیم دستتان کف را شما حق زمان آن بیايد، ما

 در و شمهابنی میان از رسولش، که بود کرده مقدر تعالی، اهلل اما

 راضی آن به و نداشت را ش يهودانتظار که چیزی کند، ظهور مکه

 . نبود

: بودکه امر همین او یهاحکمت جمله از و است حکیم تعالی اهلل

 از بلکه نبودند، کتاب اهل که برگزيد قومی میان از را پیامبرش

 . کندمی ياد ،(سواد بی)امّی  عنوان بهها آن

 اگر نبودند، برخوردار يهوديان بسان فرهنگ و تمدن از آنها

 شدندمی متهم ايشان شد،می برانگیختهها آن میان از اهلل رسول
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 مانند عالمی را او و گرفته، يهود و تورات از را قرآن هایآموزه که

 زير قرآن، بودن معجزه آوردند ومی شمار به يهود، علماء ديگر

 ! رفتمی سوال

 اشاره را امر اين به شبهاتش، ادامه در نويسنده که طور همان

 !است گرفته تورات از را قرآن مطالب ،«محمد» که کندمی

 زنی بودند اطرافش که کسانی تمام تقريبا و بود سوادبی پیامبر،

 ارآموزگ و معلم تنها که ندارد کتمان جای نتیجه در بودند، سوادبی

 . است عالمیان پروردگار ايشان،

 میان در پیامبری ظهور منتظر يهودکه نکته اين به توجه با

 شودمی اين از غیر چیزی اهلل خواست و اراده با اما بودند، خودشان

 مشخص اهلل رسول علیه يهود کفر و کینه و دشمنی دلیل، اين و

 ! گرددمی

 متعدد هایکارشکنی و جنايات ؛مغرضانه و عمدا نويسنده،

 :گیردمی ناديده را اهلل رسول با معاهداتشان علیه يهود،

 :جمله از

 که السالم، و الصالة علیه«محمد»پیامبری  حقیقت الف(کتمان

 . کرديم اشاره آن به

 :مسلمانان دل در ترديد ايجاد برای يهود هایدسیسه( ب
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 الَّذِينَ عَلَى أُنزِلَ بِالَّذِی آمِنُوا الْکِتَابِ أَهْلِ مِّنْ طَّائِفَةٌ وَقَالَت

 1َيرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ آخَِرهُ وَاکْفُرُوا النَّهَارِ وَجْهَ آمَنُوا

 شده نازل مسلمانان بر بدآنچه: گفتند کتاب اهل از جمعی»

 شويد، رکاف بدان روز، پايانِ  در و بیاوريد، ايمان روز، آغازِ در است،

 «. برگردند شايد تا

 قطع برای اعراب تحريك ،هاآن ديگر هایخیانت جمله ج( از

 و احزاب جنگ در مسلمانان کردن کن ريشه و اسالم درخت

 بر فشاری چنان که جايی بود، تا جنگ اثنای در پیمان شکستن

 :فرمايدمیها آن مورد در سبحانه و تعالی اهلل که ؛شد وارد مومنین

 اْلأَبْصَارُ زَاَغتِ وَإِذْ مِنکُمْ أَسْفَلَ وَمِنْ فَوْقِکُمْ مِّن جَاءُوکُم إِذْ

 2الظُّنُونَا بِاللَّهِ وَتَظُنُّونَ الْحَنَاجِرَ الْقُلُوبُ وَبَلَغَتِ

 ،آمدند شما سوی به پائین، و باال طرف از دشمنان که را زمانی»

 و بود، رسیده لب به هاجان و خیره، هاچشم که را زمانی و

 . «داشتید خدا یدرباره گوناگون هایگمان

 طرف فقط عامدانه و گیردمی ناديده را هاخیانت اين نويسنده

 بیان است، يهود اعمال علیه نبی الفعل رد شامل که را قضیه ديگر

 . کندمی

                                                           
  .72آل عمران، آيه  .1
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 قوم فراوان هایخیانت از کمی نمونه که ها،نیرنگ اين از بعد

 اب چگونه اهلل، رسول که دارد انتظار نويسنده ؛شد ذکر است، يهود

 کند؟ رفتارها آن

 

 شبهه: پیامبرِ مصلح و هدایتگر!!

 

 پاسخ:
 و عاقالن تمامی و هستند، عاقل و عادل صادق، پیامبران! بله

 که اندمعترف مسلمان، غیر دانشمندان جمله از جهان، عادالن

 زا بهتر و بیشتر حتی ها،ويژگی اين سّلم، و علیه اهلل صلی «محمد»

 . است داشته را صفات اين

 آمريکائی، مورخ و دانشمند اشخاص، اين جمله از

 پر شخصیت صد» عنوان با کتابی م 1978 سال در ،«رتهامايکل»

 صلی« محمد» کتاب، اين در. درآورد تحرير رشته به« تاريخ نفوذ

 . دارد را اول رتبه سلم، و علیه اهلل

 و اسالم دين با آشنايی از پس آلمانی، پرآوازه ، شاعر«گوته»

 «محمد نغمه» عنوان با شعری قطعه يگانه، آيین اين آور پیام

 . «سرود اعظم پیامبر درباره

 پیامبر درباره ايرلندی، معروف نويسنده ،«شاو برنارد جرج»

 :گويدمی اکرم
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 مردی اگر که دارم اعتقاد من. خواند بشريت منجی بايد را او»

 صلح از مشکالتش حل برای شد،می جديد عصر در حاکمی او مثل

 پا زمین روی که بود مردی ترين عالی او. کردمی استفاده دوستی و

. کرد گذاری پايه را تمدن يك. کرد دعوت دين به او. است گذاشته

 مندقدرت و زنده اجتماعی. کرد نهادينه را اخالق. نهاد بنا را ملتی

 و تفکر دنیای و آورند عمل صحنه به را او هایآموزش تا کرد ايجاد

 او نام. کرد منقلب کامل طور به و همیشه برای را انسانی رفتار

 . «است «محمد»

 مورد در «جديد هند» کتاب در هند، رهبر ،«گاندی مهاتما»

 :گويدمی «محمد» شخصیت

 چون هیچ بدون امروزه که کسی بهترين که بدانید است جالب»

 از. است «محمد» گرفته، جا انسان هامیلیون قلب در چرايی، و

 مردم روزها آن در که نبود شمشیر اين که امشده متقاعد من اينجا

 مثل. بود زيست ساده سخت «محمد». کرد اسالم تسلیم را زيادی

 خودگذشتگی از. بود امانتدار شدت به. بود متقی پیامبران ديگر

 مطلق توکل و باکی بی جسارت، پیروان، و دوستان به نسبت شديد

 اين از قبل. بود «محمد» هایويژگی از شخصی، رسالت در خدا به

 جلوی سدهای برداشتن برای شمشیر، از وجه هیچ به او هاويژگی

 «. کردنمی استفاده خود راه

 :گويدمی مشهور مورخ ،«المارتین»
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 شگفت نتايج به رسیدن و ابزار بودن کم هدف، بزرگی اگر»

 ادعای کسی چه باشد، بشری هوش سنجش محور سه انگیز،

 نآورتري نام دارد؟ «محمد» با را کنونی تاريخ مردان بزرگ مقايسه

 اگر. اندکرده ايجاد را هافرمانروايی و قوانین ارتش، فقط مردمان

 بیشتر چیزی: گفت بايد نیست، چیزی اند،نهاده بنیاد آنچه نگويیم

 ايجاد پاشد،می فرو زدنی هم به چشم در غالباً که مادی قدرت از

 . اندنکرده

 و مردمان فرمانروايی، قوانین، ها،ارتش فقط نه مرد اين

 جهان اين ساکنان از سوم يك يعنی نف؛ هامیلیون بلکه ها،سلسله

 ،اديان خدايان، ها،پرستشگاه او. داد حرکت را آن از بیشتر حتی و

 دبلن پیروزی، در او صبر. کرد متحوّل را نفوس وها انديشه عقايد،

 برای تالش نوعی نه بود، عقیده يك جهت در تماماً که او همتی

 رگم خدا، با او سرّی هایزمزمه او، نهايت بی نمازهای فرمانروايی،

 يك«محمد». است راسخ ايمانی نشانه مرگ، از بعد او پیروزی و او

 معنوی، اخالقی رهبر يك اجتماعی، مصلح يك مذهبی، معلم

 زيبا، همنشینی وفا، با دوستی امور، کردن اجرايی بزرگ تجسم

 . داشت هم با را همه. بود محبت با پدری و مندعالقه شوهری

 یهاجنبه اين از کدام هر در که نیست تاريخ در ديگری مرد

 . کند برابری او با يا يابد برتری او بر زندگی، مختلف

 باورنکردنی کماالت چنین که بود دوست نوع شخصیت آن فقط

 «. بود کرده جمع خود در را
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 مورد در مسلمان، غیر انديشمندان موضع از ای نمونه اين

 . است صلی اهلل علیه و سلم، پیامبر

 «محمد»که  شودمی مشخص تاريخ، شهادت بنابر و بنابراين

 . هست و بوده زمین روی انسان بهترين السالم، و الصالة علیه

 به نسبت او کینه و حقد از ناشی شبهه، اين ینويسنده نظرات و

 قرآن آيات از او صحیح درك عدم و اهلل رسول شخص و اسالم

 اءالق و آن از ناروا یهابرداشت پی در و مغرضانه صورت به که است،

 . است خويش کتاب خوانندگان به اسالم از نادرست فهم

 :که است گفته آخر در و

 طبعا و است گرفته تورات از را قرآن از مهمی بخش ،«محمد»

 مه قرآن در پیامبران، و خدا به تورات ناروای هاینسبت از بسیاری

 . «است شده آورده

 حامل حقیقت در الهی پیامبران که کرد توجه نکته اين به بايد

 اگر بنابراين شوند،می تغذيه واحد منبع يك از و واحد پیام يك

 امر باشد، داشته وجود قرآن و تورات هایداستان بین هايیشباهت

 . نیست عجیبی

 جانب از و آسمانی کتاب، اين اصل که، گفت بايد تورات مورد در

 . کردند تحريف را آن يهود، علمای بعدها اما خداست،

 ايشان که ناروايی هاینسبت آن و نشده تحريف قرآن اما

 . است محض کذب کالمشان و ندارد وجود قرآن در اند،گفته
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 السالم، و الصالة علیه« محمد» که، کرديم اشاره قبل مطالب در

 10 و شد برگزيده پیامبری به سوادبی جمعی میان در و بود سوادبی

 و باشد، ارتباط در يهوديان با کهآن بی داشت، حضور مکه در سال

 و نخوانده، درس يهوديان نزد مدينه، در حضور سال 13 در حتی

 هایدسیسه و هایتوزی کینه و حسادت خاطر بهها آن با حتی

 نزد اينکه به برسد چه نداشته، صمیمی و خوب ای رابطه يهود،

 . کند تلمُّذ ،هاآن

 

 سخن آخر

 تا است درصدد سست، و اساس بی مباحث اين طرح با نويسنده

 . نیست خدا جانب از و است الهی غیر کتابی قرآن، که کند ثابت

 

 پاسخ:
 تحدی اين به نتوانسته، قطارانش هم ديگر همانند نیز او، اما

 :دهد پاسخ قرآن

 مِّثْلِهِ مِّن بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلَْنا مِّمَّا رَيْبٍ فِی کُنتُمْ وَإِن

 1صَادِقِینَ ُکنتُمْ إِن اللَّهِ  دُونِ مِّن ُشهَدَاَءکُم وَادْعُوا

                                                           
  .23البقره، آيه  .1
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 و شكّ دچار ايم،کرده نازل خود بنده بر آنچه درباره اگر»

 بجز را خود گواهان و بسازيد را آن همانند ایسوره هستید، دودلی

 «. کاريددرست و راستگو اگر فرا خوانید، خدا

 رهبرش: مانند که بوده اين دهد؛ انجام توانسته که کاری تنها 

 خداوند ولکن بپردازد، مومنان وسوسه و پراکنی شبهه به «ابلیس»

 . نیايد خوش کافران، بر چند هر گرداند،می پیروز و آشکار را دينش

 کَرِهَ  وَلَوْ نُورِهِ مُتِمُّ وَاللَّهُ  بِأَفْوَاِههِمْ اللَّهِ  نُورَ لِیُطْفِئُوا يُرِيدُونَ

 1الْکَافِرُونَ

 گردانند، خاموش يشانهادهان با را خدا( آئین) نور خواهندمی»

 دوست کافران که هرچند گرداند،می کامل را خود نور خدا ولی

 . «باشند نداشته

 ريشش ،کند پف کس آن هر. برفروزد ايزد که را چراغی)

 (بسوزد
 

                                                           
  .8الصف، آيه  .1
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 : انسان در قرآن9فصل 

 برادر امیدوارنويسنده: 

 .نآنسان در قرا تصویر ناقص معوجشبهه: 

اله ّين مقادر  .نندگان عزيزان خدمت خواوادرود فرو با سالم 

 نشادو علم و ن انشمنداز دانقلی و برآن شديم تا با داليل عقلی 

م ه کنیّها تهیُن آقای ساز کتاب نقد قرا 9ی فصل اب مناسبی براجو

. 

رند که اعا دّدامسلمانان  فرمايدمیها ُلین مطلب آقای دکتر سّوا

 ئلهين مسو است انسان اتعالی و ت ّتربیو شناسی نسانان کتاب اقر

جازه يك ای به خود ّحت سُهان شده ولی آقای ايشاب ّباب تعج

ن آين قراسی کنند در آن زمان رّدند که برافکرکردن هم ند لحظه

ن انشمندامطرح کرده که تازه دا نسان رايش احل پیداز مراسخن 

 غربی مسلمانان نشمندان نکته ديابه خاطر و  ندبه آن رسید

چند سال « کید. ال. مور»پروفسور ن انشمنداين داز ايکی ند. شد

ه آيات قرآنی مربوط به جنین ای از اساتید دانشگاه جدّهپیش عدّ

های قرآن آوری کردند اما با خود گفتند که آيا گفتهشناسی را جمع
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اظهار داشت براساس باره منطبق با واقع است؟ يکی از آنان در اين

 1کَانَ مِْن عِند غَیر اهللِ لَوَجدوا فیه اِختالفًا کثیراً وَ فرموده قرآن:

 اگر اين قرآن از جانب غیر خدا بود در آن اختالف بسیار ]با»

 .«يافتندمی واقع[

پوشیده  طور که از نامش پیداست، جهانیاما جهان جنین همان

ات ت جنین شناسی را با واقعیّتوان آياو ناپیدا است، چگونه می

 بنا به توصیه قرآن: رسی قرار داد؟مورد برّ

  2فاسئلوا أهل الذکر ان کنتم ال تعلمون

 «.ص دارند[ بپرسیددانند ]و تخصّ از آنان که می»

کید »شناسی بنام صین جهانی در جنینآنها از يکی از متخصّ

-د در اينتألیفات متعدّ ، استاد دانشگاه تورنتو کانادا و صاحب «مور

است که قرآن، باره دعوت کردند و به او گفتند: اين تمامی آياتی

-کتاب آسمانی ما، در مورد رشته شما بیان داشته است. از شما می

 که از راه شناسیجنین اترا با واقعیّها آن خواهیم که

ها را مورد ات و آزمايشآمده و ساير تجربیّدستبهپ میکروسکو

                                                           
 82سوره النساء، آيه  .1

 7و سوره انبیاءّ آيه  43سوره النحل، آيه  .2
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ی قرار دهید و به ما بگويید که اين آيات تا چه اندازه با رسبرّ

کید مور ابتدا با بهت و  شناسی منطبق است.های جنینتواقعیّ

( وسلملهآوعلیهاهللد )صلیحیرت گفت: چگونه ممکن است محمّ

که را توصیف کند؛ کاریسال قبل، جنین و مراحل آن 1400

رسی آيات، ا پس از برّامّ د؟انسال قبل نتوانستهدانشمندان تا سی

تأثیر قدر تحتحیرتش تبديل به شگفتی و تحسین گشت و آن

شناسی قرآن قرار گرفت که تصمیم گرفت کتاب آيات جنین

  شناسی خود را با آيات قرآن و احاديث نبوی تکمیل کند.جنین

در « قبل از آنکه ما زاده شويم»وی در چاپ بعدی کتابش به نام 

ی را افزود که در شناسی، موادّی جنینتاريخچه بخش مربوط به

 1ل نبود؛ زيرا آنچه او در قرآن يافت، جلوتر از زمان آن بود.چاپ اوّ

های خود را از قرآن که همگی مطابق با دکتر کید. ال. مور يافته

های علمی بود و يا برايش تازگی داشت به کتابش واقع و آزمايش

 م آن را به نامپ دوّافزود و چا« انسان رشد کننده»

Keithe Moore “ ،The Deveioping Human” 

                                                           
، ص 9، شماره 1384گری میلر، قرآن شگفت انگیز، فصلنامه پیام جاويدان سال سوم  .1
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ام نبه »ای از يکی از علمای اسالم مهرا با مقدّ م آنو چاپ سوّ

گاه تحت عنوان: و آن منتشر کرد. «شیخ عبدالمجید الزندانی

پ به زبان عربی ترجمه و چا« االنسان النامی مع زيادات اسالمیه»

که طوریان، پزشکی را شگفت زده کرد بهشد. انتشار اين کتاب جه

بار به مصاحبه تلويزيونی فرا برای توضیحات بیشتر، او را سه

 خواندند.

ش با اوگوی تلويزيونیجريان ديدار و گفت «دکترگری میلر»

وگو با من از ديدار و گفت»دهد: دکتر کیدمور را چنین گزارش می

ت بردم، او که بسیار لذّی تلويزيونی دکتر کیدمور در يك برنامه

داد، يادآور شد که برخی از هايش را با اساليد نمايش میيافته

-تا سی، چیزهايی که قرآن راجع به رشد جنین انسان بیان کرده

ويژه توصیف قرآن از جنین به علقه هسال پیش ناشناخته بود ب

را برای او جديد بود اما وقتی او آن 1ی خون()زالو و شبه لخته

را به کتابش رسی کرد، دريافت که اين مطلب درست است و آنبرّ

من قبل از اين هرگز به اين نکته فکر نکرده »گفت: افزود. او می

 «.بودم
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سی زالو او به بخش جانور شناسی رفت و به مطالعه و بررّ 

وقتی فهمید که زالو دقیقاً شبیه جنین است، تصمیم  پرداخت.

میلر دکتر گری ر کتابش درج کند.را دها آن گرفت دو تصوير از

العات تحقیقاتی انسان که در افزايد: اگرچه مثال فوق از اطّمی

قرآن آمده مربوط به يك غیر مسلمان است، اما به همان اندازه 

دکتر کید مور( از کسانی است که )معتبر است چرا که اين شخص 

 1در جنین شناسی خبره و صاحب نظرند.

د مور که با معارف جديد از قرآن تجديد کتاب کی 1982در سال 

چاپ شده بود، جايزه بهترين کتاب پزشکی را دريافت کرد. اين 

شناسی عنوان کتاب درسی جنینکتاب به هشت زبان ترجمه و به

مورد استفاده قرار گرفت. دکتر مور در هشتمین کنفرانس پزشکی 

جای بسی خوشحالی است که » ( عربستان اظهار داشت:1981)

بتوانم سهمی در روشن ساختن آيات قرآن در مورد تکامل انسان 

ها از جانب داشته باشم. برای من کامالً روشن است که اين گفته

( فرستاده شده وسلّملهآوعلیهاهللد )صلیخداوند برای حضرت محمّ

ها بعد کشف نشده بود و است. زيرا تقريباً تمامی اين علوم تا قرن
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( وسلّموالهعلیهاهللد )صلیکه حضرت محمّبرای من قطعی است

 1«.حتماً پیامبر خداست

پروفسور کید مور مطالبی را که از قرآن و حديث نبوی فرا 

د و کتاب خود را تکمیل کرها آن گرفته بود به کتاب خود افزود و با

عبدالمجید »گاه از يکی از علمای حوزه و دانشگاه يمن بنام آن

م ای بر کتابش بنويسد و چاپ سوّمهخواست که مقدّ «الزندانی

 کتابش را با اين اضافات اسالمی به انگلیسی و عربی چاپ کرد، و

جايزه  1982مايه شگفتی دانشمندان اروپا گرديد و در سال 

 خود اختصاص داد.بهترين کتاب پزشکی را به

رئیس پیشین انجمن کالبد شناسی کانادا و نیز رئیس آناتومی 

لینی امريکا که از طرف انجمن آناتومی کانادا مفتخر به دريافت با

از طرف انجمن  1994. گرديد و نیز در سال j.C.Bجايزه معتبر 

من »گويد: آمد. وی میرت افتخاری دآناتومی بالینی به عضويّ

ت اظهارات پزشکی قرآن که به صحّزده شدم هنگامیبسیار شگفت

که دی( مطرح کرده يعنی زمانیپی بردم که در قرآن )هفتم میال

وی در ادامه گفت:  .«شناسی به وجود نیامده بودهنوز علم جنین
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ی با عظمت علمی مسلمانان در قرن دهم میالدی من از گذشته»

ای به علم پزشکی دانستم که خدمات ارزندهلع بودم و میمطّ

ی هااند ولی مطلب زيادی در مورد حقايق دينی و نیز ايدهنموده

«. دانستمموجود در قرآن و احاديث نبوی نمی پزشکی –علمی 

ه داد اظهار ئی تحقیقی که اراالهدکتر مور در کنفرانس قاهره در مقّ

ت آيات قرآن کريم در ارتباط با رشد ص نمودن صحّ مشخّ»داشت: 

که به » بخش بوده است. وی گفت:تانسان بسیار برای من مسرّ 

که چنین اظهار نظرهايی بايد از ص شده است وضوح برای من مشخّ

ها عال باشد؛ زيرا قسمت اعظم اين سخنان تا قرنطرف خدای متّ

نمايد که ماند و اين نظر ثابت میبعد مکشوف نشده و باقی

 ( فرستاده خداوند است.وسلّمعلیه والهاهللد )صلی]حضرت[ محمّ

ه باشد و رشد آن در برگیرندمراحل رشد جنین انسان پیچیده می

توان از مفاهیم و اصطالحات ساده می تغییر که میئنوعی فرآيند دا

ی بندی شدهموجود در قرآن کريم و احاديث، در يك سیستم طبقه

م استفاده کرد. اين سیستم پیشنهادی بسیار ساده و جامع منظّ

-خوان میشناسی بسیار هماهنگ و هماست و با علم جديد جنین

 باشد.
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گذشته در مورد ت متراکم در چهار سالو مطالعاها رسیبرّ»

می را بندی شده منظّقرآن و احاديث اسالمی يك سیستم طبقه

 تواند برگرفته شده از علم و دانش تجربینشان داده است که نمی

کردن ات کید. ال. مور از قرآن و حديث و تکمیلکشفیّ «.باشند

ش به اسالم، موجب گرديد که چندين کتابش با آن و تشرفّ 

 آورند و مسلمان شوند وشناس و غیره به قرآن رویپروفسور جنین

 درسمینارهای بعدی قرآن و علم شرکت کنند.

ا رای از ديگر پروفسورهای راه يافته به اسالم اينك چند نمونه

 گذرانیم:شناسی از نظر میدر رشته جنین

 T.V.N Persaud تی. وی. ان پرساود  -2

-د نوزاد و سالمت کودك دانشگاه مانیاو پرفسور آناتومی و تولّ 

ی الهمقّ 181کتاب و  20توبای کانادا است. وی نويسنده بیش از 

شناسی علمی است و کتاب مشترکی با پرفسور مور درباره جنین

های دنیاست و در سال نوشته که کتاب درسی در همه دانشگاه

مانند  او نیزگرديد.  J.C.Bم مفتخر به دريافت جايزه معتبر  1991

شناسی قرآن، مسلمان شد و برای تحت تأثیر آيات جنین« مور»

شناسی کتاب بین المللی و ی جنینلین بار در بخش تاريخچهاوّ
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ی خود شناسی قرآن را مطرح کرد و در مصاحبهش، جنینادرسی

( وسلّموالهعلیهاهللد )صلیبه نظر من حضرت محمّ» اظهار داشت:

توانست بخواند و نه بنويسد، وی در می ی بود که نهيك شخص امّ

-داری را مطرح میات علمی عمقهزار و چهارصد سال پیش نظريّ

مورد تأيید علم ها آن انگیزی همهکند که بعدًا به طور شگفت

 گیرد.تجربی قرار می

 «کید مور»فاق پروفسور به اتّ «تی. وی. ان پرساود»پروفسور 

شناسی قرآن در شناسی خود، جنینلین بار در کتاب جنینبرای اوّ

  1ی اين علم مطرح کرد.قرن هفتم میالدی را در تاريخچه

توانم بگويم که اين تصادفی و شانس محض من شخصاً نمی»

بوده است. زيرا تعداد مفاهیم و موضوعات علمی مطرح شده در 

، کندطور که پروفسور کید ال مور اشاره میقرآن زياد است و همان

کنم که اين مفاهیم ريشه در يك وحی الهی دارد و اف میمن اعتر

 تواند از منبعی غیر از سرچشمه وحی گرفته شده باشد.نمی

يکی از احاديثی که نظر پرساود را به خود جلب کرده، اين 

اِذا مَرَّ بِالنُّطفهَ ثَنان و اَربَعُونَ ) فرمايند:حديث نبوی است که می
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فَصَّورها، و خَلَق سَمعَها و بَصَرَها و جِلدَهَا و لَیلَه بَعَث اهللُ مَلیکاً 

 1(لَحْمَهَا و عَظَْمها، ثُمّ قَالَ أذکّر أم أثنی؟ َفیَقضی ربّكَ ما شَاءَ.

فرستد ای را میشب بر نطفه بگذرد، خداوند فرشته 42چون »

صورت آدمی درآورد و گوش و چشم و پوست و گوشت و تا آن را به

 گويد: آيا پسر باشد يا دختر؟ و. سپس میاستخوانش را بیافريند

 «دارد.می رپروردگارت آنچه بخواهد مقرّ 

روزه بنگريم، صورت انسانی در آن  35اگر به تصوير جنین 

شود باز شکل روزه می 42دهیم. تا اينکه جنین تشخیص نمی

 روز به کلی 42انسانی ندارد. اما در خالل هفته هفتم و بعد از 

 .آيددهد و به صورت آدمی در میمیجنین تغییر شکل 

 بوکای موريس پروفسور -3

م ورئیس کلینیك  1920د سال پروفسور موريس بوکای متولّ

جراحی دانشگاه پاريس، با ديدن آيات اعجازآمیز قرآن مسلمان 

و چند سال به تحقیق درباره ارتباط میان مفاهیم متون . شد

و کتابی به نام  س و دستاوردهای تکنولوژی جديد پرداختمقدّ

ترين کتاب تألیف کرد که پر فروش« تورات، انجیل، قرآن و علم»

                                                           
 .از ابن مسعود 3صحیح مسلم در باب القدر حديث  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1395 

 

های کالسیك از عالقه او به يادگیری زبان م گرديد. 1976سال 

ها آن یجمله عربی و نیز مطالعات وی در کتاب آسمانی و مقايسه

هايش بسیار با دستاوردهای علوم پزشکی باعث شد که استدالل

ع و با ثبات باشند. وی به خاطر تألیف کتاب تحقیقات قن و جاممتّ

 پزشکی به دريافت جايزه تاريخی از آکادمی فرانسه و جايزه

ی فرانسه، نايل ديگری در همین ارتباط از آکادمی پزشکی ملّ

 گرديد.آثار ديگر وی: 

 (Seghers 1988« )منشأ بشر چیست»

 (NTT – 1994) مصر در يهوديان –موسی و فرعون 

 (.طالبی محمّد –موريس بگالی  سقرزه، – 1989لی بر قرآن )تأمّ

 1976موريس بوکای پس از ده سال مطالعه در قرآن در سال 

در قرآن »خطاب به مجمع پزشکی فرانسه، اظهار داشت: 

موضوعات علمی در ارتباط با تولید مثل و فیزيولوژی وجود دارد 

علم، از اصول  دارند.که کامالً با دستاوردهای کنونی علم مطابقت 

قرآنی است و تا اين اندازه است که بايد اعتراف کنیم که اين 

 حقیقتسال علم به تازگی به 1400ل پیچیده علمی که پس از ئمسا

ی )و درس ط يك شخص امّتواند توسّپی برده است، نمیها آن
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ناخوانده( مطرح شده باشد و تنها بايد اعتراف کرد که آن حضرت 

صل بوده است. اين غیر ا فوق بشری در آن روزگار متّبه منبع م

ممکن است که يك شخص درس نخوانده، کتابی را خلق کند که از 

آمد کتب ديگر ادبای عرب باشد و از لحاظ علمی رلحاظ ادبی س

 هنوز پس از چهارده قرن منبع زايش علوم جديد باشد.

 مارشال جانسون -4

مندان برجسته امريکا و پروفسور مارشال جانسون يکی از دانش

دانشگاه توماس  Danicl رئیس دپارتمان آناتومی و مدير انستیتو

شناسی قرآن ی آيات جنینجفرسون فیالدلفیا است که درباره

گويد: مطالعه و تحقیق به عمل آورده و مسلمان شده است. او می

تواند تصادفی و اتّفاقی توصیف مراحل جنین موجود در قرآن نمی»

وسلّم( يك وآلهعلیهاهللاحتمال دارد که محمّد)صلی باشد،

سال  1400میکروسکوپ بسیار قوی داشته ولی قرآن مربوط به 

ها بعد از حضرت محمّد که میکروسکوپ قرنپیش است در حالی

وسلّم( اختراع شده است. پروفسور جانسون با وآلهعلیهاهلل)صلی

وسکوپ اختراع شده قادر البتّه اوّلین میکر»لبخند اظهار داشت: 

 «.برابر بزرگنمايی کند و تصوير آن هم واضح نبود 10نبود بیش از 
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ی هیچ ضدّيت و مغايرتی با اين حقیقت که واسطه»گاه گفت: آن

وسلّم( در کار است، وآلهعلیهاهللالهی در بیانات حضرت محمّد)صلی

.يابمنمی
1 

 Simpson سی مپسون-5

ی پزشکی بی بیماری زنان دانشکدهرئیس دانشکده مامايی و 

 .لورهوتسون در ايالت تگزاس آمريکا

پروفسور سی مپسون رئیس انجمن باروری امريکاست که تاکنون 

به دريافت جوايز متعّددی از جمله جايزه ويژه اساتید مامايی و 

است. پروفسور ژولی سی نايل گشته 1992بیماری زنان در سال 

آن در بردارنده آيات جنین شناسی مسپیون وقتی که دريافت قر

است، بسیار شگفت زده شد و با يکی از علمای اسالمی به گفت و 

گو نشست و عالقمند شد که در اين زمینه به مطالعه و تحقیق 

پروفسور سی مپسون در پايان تحقیقات خود در قرآن و  .بپردازد

نه تنها بین علم ژنتیك و »حديث، مسلمان شد و اظهار داشت: 

ای را به اسالم تضاّدی وجود ندارد بلکه دين اسالم، خدمات ارزنده

ی سنتی اين دانش ارائه کرده است. در قرآن مفاهیم هاشاخه

                                                           
1.  ORG-is -It.WWW    
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ها آن ها بعد علم توانست بر صحّتای مطرح شده که قرنعلمی

توان نتیجه می بنابراين .پی ببردها آن مهر تأيید زند و به اهمیّت

هیم مطرح شده توّسط حضرت ی مفاگرفت که سرچشمه

 .وسلّم( از جانب خداوند استوآلهعلیهاهللمحمد)صلی

  Tegatat Teyasen تِجاتَتَ تِیاسِن. 7

رئیس بخش آناتومی و رئیس سابق دانشکده پزشکی دانشگاه 

چیانگ ما ای تايلند. پروفسور تیاسن چندين مقّاله را در ارتباط با 

احاديث نبوی مورد مطالعه و کريم و شناسی قرآنآيات جنین

برّرسی قرارداد و چندين روز با تعدادی از انديشمندان مسلمان و 

و شناسی قرآن و احاديث نبوی به گفتغیرمسلمان درباره جنین

گو نشست و به اسالم مشرّف شد و در هشتمین کنفرانس پزشکی 

من در »عربستان از جای برخاست و ضمن ]ادای[ شهادتین گفت: 

مند شدم... و با توجّه به مطالعات و ل گذشته به قرآن عالقهساسه

سال  1400تحقیقاتم طی اين چندسال، معتقدم که هر آنچه در 

پیش در قرآن آمده است، کامالًدرست است و پايه و اساس علمی 

 .را به اثبات رساندها آن تواند به مرور زمان يکايكدارد و علم می

توانست وسلّم( نه میوآلهعلیهاهللاکرم)صلیاز آنجا که پیامبر 
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توانست بنويسد، بايد در يك حالت استثنايی و بخواند و نمی

 .روحانی اين مفاهیم را از آفريننده دانا دريافت کرده باشد

و اين آفريننده دانا کسی جز خداوند متّعال نیست و اکنون زمان 

 «.، محمّد رسول اهللال اله اال اهلل»آن فرا رسیده است که بگويم: 

ترين چیزی که من با آمدنم در اين کنفرانس به آن دست با ارزش

يافتم، يافتن مفهوم ال اله اال اهلل )هیچ معبود برحقّی جز اهلل نیست( 

 .باشدو نیز مسلمان شدنم می

روح و ز جسم انسان ترکیبی امطرح نمودن   :شبهه

 .نیست

علمی بر وجود روح در  وهیچ دلیل عقلی گويد میآقای سُها 

دکتر ا ن چون خود رايشاز کنم امیلبتّه بنده تعجّب ارد انسان ندا

نسان ادّ شیمیايی بدن اکه تمام مودانند ان میيشنامند. امی

با تواند نمیکسی ا تمام فرمولش درآمده ولی چرو شناخته شده 

که بشر به تمام نسان خلق کند در حالیامخلوط عناصر موجود 

يسئلونك عن الروح آيا آيه مبارکه: نسان رسیده. اول ساختار فرم

-می سؤال روح درباره پیامبر ای تو از»   1قل الروح من امر ربی

                                                           
 85سوره اإلسراء، آيه  .1
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-بافتنی و خیاالت جزء «است. من پروردگار فرمان از روح بگو کنند

 . است؟ ها

 پاسخ:

 ؛داعترافات دانشمندان غربی به وجود روح مجرّ

ای از اعترافات دانشمندان همّالزم است شها ُدکترسدر پاسخ 

رسی و تحقیق قرار دهیم تا غرب را در اين نوشتار مورد برّ

یح خوانندگان بدانند که تنها مذاهب آسمانی از اسالم و يهود و مس

که دانند، بلد را ثابت و مبرهن میو ... نیستند که وجود روح مجرّ

ب کاری با دين و مذه دانشمندان غربی و امريکائی نیز که احیاناً

د غیر ی و تجربی به وجود روح مجرّندارند، طبق اثبات علم حسّ 

 جسمانی اعتراف دارند:

« وکنفت »ه در مجلّ« کارل دويرل »دانشمند آلمانی به نام -1

علوم طبیعی اصرار دارد بر انکار جاودانگی » نويسد:می صريحاً

  1.«ندکرا رد میها آن نفس انسانی و لکن برهان قاطع

                                                           
 ماده روح  380، ص4لیف فريد وجدى، جأت :المعارف قرن بیستمدائرة  .1
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جاذبه روحی »در کتاب « دولن  -ج »دانشمند ديگری به نام -2

يون در انکار عای مادّادّ» نويسد:چنین می 283چاپ پنجم ص « 

-يید علم امروز نیست و لکن به آنان نمیأد هرگز مورد تروح مجرّ

ون و معتقدين به وجود یم که آنان بدون مطالعه، تسلیم الهیّيگو

کنیم بلکه به سلب نمیها آن آزادی فکر را ازروح شوند، و هرگز 

د و روح مجرد يها و منکرين موجودات مجرّ ای مادّ» گوئیم:می آنان

رسی نمائید از ماده، برای انجام تحقیقات عجله کنید و بحث و برّ

حوادث اعجاب انگیز احضار ارواح تمام مردم را فراگرفته  که نور

قین دقیق علمی باشید و تنها به گوئیم شما در زمره محقّمی !است!

که خودتان حوادث مربوط ت مشاهده تسلیم نشويد مگر زمانیصحّ

را ها آن تمرحله صحّبهبه احضار ارواح را عملی سازيد تا مرحله

 1...«تصديق نمائید 

آيا اين، طريق درست فلسفی و علمی و عملی نیست؟ اين  

 باال چنین دولن( بعد از ذکر جمالت -دانشمند غربی )ج 

کنیم ما مخالفان عقیدتی خود را به چیزی دعوت می» نويسد:می

                                                           
صحة الحوادث التى ظهر نورها للناس  هملوا اقرؤا و جروا و ابحثوا کلما يؤکد لکم .1

اجمعین و کونوا بحاثین مدققین و ال تسلموا لصدق مشاهدة اال اذا استطعتم ان 

 .«تکرروها بانفسکم کثیرا و فى شروط مختلفة
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ی ات مادّز هستند، زيرا طرفداران نظريّبه ظاهر به آن مجهّها آن که

ی صرف و روح کنند که انسان موجودی است مادّکه گمان می

ی کنند در برابر علم احضار ارواح و حوادث حسّد را انکار میمجرّ

دهند؟ آيا اين طريق اثبات روح مجرد چه پاسخی میبرای اثبات 

روح به آزادی انسان مخالف است؟ آيا اين روش علمی روز با اصول 

که چنین است؟! درحالی علمی دانشمندان طبیعی در تضادّ 

 1.«نیست

استاد « فردروسل واالس»دانشمند بزرگ اروپائی به نام -3

 »طبیعی در مجله مشهور فیزيولوژی و کاشف ناموس انتخاب 

سال از بهترين  8 ت تقريباًمن مدّ»...  :نويسدمی چنین« التیمس 

انگیز احضار ارواح عمر خود را در مشاهدات عجیب و حیرت

ام اينك برای من آسان است که در منزل خودم چنین گذرانده

افعال حیرت انگیز ارواح را در حضور جماعتی از برادران خود 

 نکه در پاکی و صداقت و ايمان دلهای آنان شكّ انجام دهم بدون اي

ای از اساتید هسپس اسامی عدّ 2«.و ترديدی ايجاد کرده باشم

-احضار ارواح بوده حّتبرد که معتقد بر صبزرگ اروپائی را نام می

                                                           
 ماده روح 380، ص4تالیف فريد وجدى، ج :المعارف قرن بیستمدائرة .1

 384و  383ص ،4، جتالیف فريد وجدى :المعارف قرن بیستمدائرة .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1403 

 

 نقل رانظر آنانتای از فضائل و کماالت و دقّهاند، سپس شمّ

از مردم عادی بروز اين  گرچه جمعی»...  گويد:گاه میکند، آنمی

پردازی کنند و لکن حوادث عجیب را از ارواح، حمل بر وهم و خیال

انگیز ندارم و اين من هرگز چنین استنباطی از اين حوادث حیرت

 1.«توانم به وهم و خیال نسبت دهمهمه حوادث مهم علمی را نمی

در کتاب خود به نام « متزجر»استاد بزرگ سوئیسی به نام  -5

مذهب » نويسد:ضمن کالم طوالنی چنین می« احضار ارواح علمی »

له جاودانگی أکند و مسد را ثابت میاحضار ارواح وجود روح مجرّ 

طوری گردد بهمعنوی از انسان محسوب می روح که يك جزء مهمّ 

که جدال و بحث در آن ممکن نیست به جهت هدايتی که وجود 

اثبات وجود او از مسائل جديد روح دارد و مسائل مربوط به روح و 

باشد؟ می واقعی بوده، چه اندازه امر مهم بوده، دارای منافع سرشار

-که قلبپرسند درحالیکه از يکديگر میمردم صبح کردند درحالی

ی، منکر ر است که چرا جماعتی به نام مادّ ثّأف و تسّ أهايشان پر از ت

                                                           
  384ص ،4تالیف فريد وجدى، ج :المعارف قرن بیستمدائرة  .1
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ص رسی و تفحّحقايق شده بدون اينکه در حقايق موجود عالم برّ

 1.«!آورند بجا

ل از مجموعه دانشمندان اروپا و امريکا جمعیت بزرگی متشکّ

از « هیزلوب »تحت رياست دو استاد بزرگ و مشهور يکی به نام 

 واز انگلستان برای تحقیق « هودس »آمريکا و ديگری به نام دکتر 

ت و سقم آن تشکیل رسی مسائل مربوط به احضار ارواح و صحّبرّ

جای آوردند سپس هرسی بله برّأسال در اين مس 12ت گرديد و مدّ

ت مشاهدات ناشی از احضار ارواح به صراحت، صحّ 1899در سال 

پا ه روحی ارويید قرار دادند تا آنجا که يك مجلّأاموات را مورد ت

ار ات و عقايد اين جمع از دانشمندان را نقل و انتشمهمترين نظريّ

 نوشت:ه داد و در همان مجلّ

من امیدوارم بعد از » گويد:چنین می« استاد هیزلوت » -1

گذشتن يك سال جمیع براهینی را که اثبات حیات بعد از مرگ را 

من با چشم »نويسد: می سپس. «آوری و انتشار دهمکند جمعمی
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انگیز واقعی را مشاهده کردم که خودم برخی از حوادث حیرت

 1 .«ستيقین دارم از خیاالت و اوهام نی

انسانهای » نويسد:می« هودسن »دانشمند ديگری به نام  -2

عالم و دانشمند امروز در مجامع علمی در مرحله مشاهده حوادث 

بزرگ و حیرت انگیز درباره روح و حیات بعد از مرگ هستند، من 

امیدوارم که بعد از گذشتن دو سال يا کمتر برای انسانهای عالم و 

جديدی از نوامیس حیات انسانی عرضه عامل اين عالم، تفسیر 

ت ايمان ها از علّ و سپس در پاسخ سؤال خبرنگاران روزنامه «.بدارم

« هیزلوت »من و استاد » دهد:او به اديان آسمانی چنین پاسخ می

د رسی و تحقیق در وجود روح مجرّهای مربوط به برّسال بحث 12از 

يون و منکرين ء مادّکه ما دو نفر هر دو جزرا شروع کرديم درحالی

که هرگز به آن معتقد نبوديم و  !د بوديم!سرسخت وجود روح مجرّ

له جز اين نبود که به دست أرسی و تحقیق در اين مسغرض ما از برّ

کاری در مورد وجود روح و نفس آوريم آيا غش و تدلیس و فريب

وجود دارد؟ اما امروز معتقدم و جزم دارم به اينکه حوادث مربوط 

ارواح اموات صحیح بوده، دلیل محکم و قاطعی به اين کار دارم به 
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انگیز در رابطه با ت حوادث حیرتی در صحّکه هیچ شکّطوریبه

 1.«!ارواح ندارم!

م زمانی در اروپا در میان جرايد شايع گرديد که استاد علم نجو

از عقیده خود راجع به وجود ارواح « کامیل فالمريون »و هیئت 

برداشته است تا آنجا که مدير يك روزنامه با ايشان د دست مجرّ

ی اروز شما مبارك »ای انجام داده، از او چنین سؤال کرد: مصاحبه

ی و نظر خود در أحضرت استاد! چه چیز باعث گرديد که تو از ر

 « .؟!د برگشتی و اعراض نمودی!مورد روح مجرّ

 چنیندر دائرة المعارف خود « فريد وجدی »عبارت ايشان را 

نهارك سعید يا حضرة االستاد، ماالذی طرا و لماذا »نويسد: می

ه چنین دانشمند مزبور در پاسخ خبرنگار مجلّ « . رفضت مذهبك؟

انی لمندهش من االشاعات التی واعت بشانی من منذ ايام » گفت:

 « .فانی لم ارفض مذهبی مطلقا

                                                           
ماديین و قد ابتدا ابحاثى انا و االستاد هیزلوت من منذ اثنى عشر سنة و کنا  .1

ء مطلقا و لم يکن لنااال غرض واحد و هو کشف الغش و دهريین ال نصدق بشى

التدلیس اال ما الیوم و ما ادراك ماالیوم؟ فانى اعتقد و اجزم بامکان المحادثة مع 

ارواح الموتى و قد قام لى الدلیل على هذا االمر بحیث ال تصور ان يتطرق الیه الشك 

  مطلقا
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ود ام به وجمن از شايعاتی که در مورد اعراض من از عقیده»

که هرگز مکتب و د پخش گرديده سخت نگرانم! درحالیروح مجرّ

 ام بلکه من اين ظواهر و اعمالعقیده و ايده خود را ترك نکرده

های درس برای شاگردان مشاهده شده از ارواح اموات را در کالس

لیف أی چند ماهی است که به فکر تکنم و حتّخود تدريس می

 وبوده « امور مجهول برای انسان  مسائل روحی، از»کتابی به نام 

 هستم.

 

 تعريف روح:

 «من» به و برخورداريم آن از همه که استگوهری 1روح يا نفس،

ترين هديه خالق شمندارز و کنیم،می اشاره وی به آن مانند و

خلقت و اسرارآمیزترين موجود عالم  یاست. انسان اعجوبههستی

 آفرينش است.

 

                                                           
فس من کتاب الشفاء، تحقیق، حسن زاده آملی، حسن، فصل اول ابن سینا، الن .1

، قم، مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی، الطبعة 26مقاله اولی فن ششم، ص 

 .ش1375ق، 1417االولی، 
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 داليل اثبات روح:

د، که حکیمان برای اثبات روح يا نفس انسانی اقامه کردن داليلی

 بر دو نوع است:

کند در وجود انسان غیر از يك نوع، داليلی که فقط اثبات می

بدن و خصوصیات مادی، موجودی جوهری و غیر مادی وجود دارد، 

 که او مبدأ تمام حرکات حیاتی، حس و ادراکاتبدون اشاره به اين

 هست يا نه.

 وکند در وجود انسان غیر از بدن گر داليلی که اثبات مینوع دي

ی وجود دارد که مبدأ ی، موجودی جوهری و غیرمادّات مادّخصوصیّ

حرکات حیاتی، حس و  یههم یهافعال بدن و سرچشمی ههم

  ادراکات است. 

 :لداليل نوع اوّ 

کند نفس غیر از بدن است؛ اين نوع داليلی است که اثبات می 

ی، جوهری ات مادّخصوصیّ وجود انسان غیر از بدن و يعنی در

 ی وجود دارد.غیرمادّ

 :دلیل ابن سینا بر وجود نفس
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رسد دلیلی که ابن سینا برای اثبات وجود نفس اقامه به نظر می 

شود، از اين قسم است؛ يعنی ت وی شمرده میابتکارا از و1نمود،

ات و خصوصیّکند که در وجود انسان غیر از بدن فقط اثبات می

ی وجود دارد. بدون اشاره به اين مادّ ی، موجودی جوهری و غیرمادّ

 که او مبدأ تمام حرکات حیاتی، حس و ادراکات است.

آزاد عبارت ابن سینا در بیان اين دلیل و  یهجا ترجمدر اين

آملی نقل ی هرا از کتاب معرفت نفس استاد حسن زادشرح آن

تندرست و  پندار که: تمام اندام،خويشتن را چنین » کنیم:می

 خردمند، چشمها بسته و انگشتان گشاده، دستها و پاها باز و دور

نت گرمی آن با گرمی تیهدر هوائی که انداز ر،از بدن و از يکديگ

ای و نه بر در فضايی آرام و خاموش که نه به چیزی وابسته برابر،

ود گاه تنها به بر آنو د چیزی ايستاده، به يکبارگی آفريده شدی،

 .«هچیز ناآگاخودت آگاهی و جز آن از همه

اين بود دلیل تجربی ابن سینا که بازگو کرديم. حاال يك يك 

 .کلمات دلیل را بشکافید تا بهتر به مغز و مغزای آن برسید

                                                           
ابن سینا، النفس من کتاب الشفاء، تحقیق، حسن زاده آملی، حسن،فصل هفتم  .1

التابع لمکتب االعالم االسالمی، الطبعة االولی،  ، قم، مرکز النشر348مقاله پنجم ص 
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چون تمام اندامی: هیچ عضوی از اعضای ظاهر و باطن در فرض 

 مذکور فروگذار نشده است.

ستی: بیماريهای بدنی نیست تا به درد عضوی و چون تندر

-ه داشته باشی و منصرف به بدن گردی و بهبیماری تن بدان توجّ

 ه کنی.حالی از احوال خودت که جز ذات توست توجّ

ت عقلی، بذات خويشتن آگاهی چون خردمندی و در حال صحّ

 داری.

ه نگری و بدان توجّها بسته است، به بدن خود نمیچون چشم

 ی تو است يا چیزديگر است و با تو چهياری که آيا اين بدن توند

 نسبت دارد. 

ها و پاها باز و دور از بدن و از انگشتان گشاده و دست

به بدن ها آن به يکديگر و به برخوردها آن يکديگرند تا به تماس

  ه تو را به عضوی از اعضايت و به بدنت جلب نکنند.توجّ

 گرمی تنت برابر است، تا به زيادت و آن بادر هوايی که گرمی

نقص درجة حرارت هوا نسبت به درجة حرارت تن، از گرما و سرما، 

 ه به بدن ننمايی.توجّ
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 رد ودر فضايی آرام و خاموش تا آواز بیرون، تو را از تو باز ندا

ه تو به بدنت ه به غیر خود نشوی و يا خود آن سبب توجّمتوجّ

یز چای، تا وابستگی تو به آن ی وابستهنشود. در آن فضا نه به چیز

بر  ه ندهد. و نه در آن فضاچیز و هم به بدنت توجّتو را هم به آن

ثر ای که اگر بر زمین و چیزديگر ايستاده باشی بر اچیزی ايستاده

یر شوی چنانکه به غه بدن میچیز متوجّتماس و برخورد پاها به آن

 و آويخته باشی نه وابستهق بدن هم. و چون فرض شود در فضا معلّ

 ه نداری.به چیزی و نه ايستاده بر چیزی به بدن و غیر بدن توجّ

ر به اندام و و چون به يکبارگی آفريده شدی هیچ حالت تذکّ 

ه به اعضايت دهد چه ر تو را توجّاعضايت نداری که مبادا اين تذکّ

اگر آفريده يکبارگی نباشی و تدريجی باشی اين خلقت تدريجی 

 1«.ر به بدن و اعضا و اندام تو خواهد شدجب تذکّمو

                                                           
و لو توهمت ان ذاتك قد خلقت اول :عبارت ابن سینا در اشارات چنین است .1

علی جملة من الوضع و الهیئة ال ها آن خلقها صحیحة العقل و الهیئة و قد فرض

حظة ما فی هواء طلق، تبصر اجزائها و ال تتالمس اعضاؤها بل هی منفرجة و معلقة ل

 .292ص ، 2شرح اشارات، ج  .وجدتها قد غفلت عن کل شئ اال عن ثبوت انیتها
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 غیر بدن، از نفس جدايی و غیريّت بر عالوه دلیل اين نکته:

 آگاهی استدالل محور زيرا کند؛می اثبات نیز را نفس بودن مادّی

 است. تجرّد نشانه و دلیل آگاهی است؛ خود به نفس

 :مداليل نوع دوّ

-هکند نفس انسان، مبدأ هممینوع دوم، داليلی است که اثبات 

حرکات حیاتی، حس و ادراکات ی ههم یهافعال بدن و سرچشمی 

 پردازيم:جا به بیان دو دلیل از اين نوع داليل میاست؛ در اين

 

 :. برهان نظم1

بات اث برای علوم، تمام در راه ترينمتداول و ترينساده از يکی

چیز است. توضیح آنوجود هر چیزی، استدالل به آثار و عاليم 

آوری وجود دارد؛ که در وجود انسان افعال و حرکات شگفتاين

مانند، سیستم تغذيه، رشد، تولید مثل، حس، حرکت و ادراك 

آور است که قدری شگفتی و عمومی. اين آثار و افعال بهقوانین کلّ

هزاران ساله، هنوز نتوانسته بر تمام  یهعلوم تجربی با پشتوان

علمی پیدا کند، بلکه هر چه علوم  یهرموز آن احاطاسرار و 

ديگر شود. از سویای روبرو میکند با مجهوالت تازهپیشرفت می
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افعال حیاتی، مثل تغذيه، رشد و نمو، تولید مثل، حس، حرکت و 

ای از اجزا و اعضا است؛ ل نتیجه و عملکرد هماهنگ مجموعهتعقّ

داشته باشد تا عملکرد اجزا را بنابراين بايد نیروی ما فوقی وجود 

برای رسیدن به هدف خاص تنظیم کند؛ اين نیروی مافوق در 

  شود.نامیده می« نفس»اصطالح حکیمان 

آثار و حرکات در وجود انسان  یهمنشأ و سرچشم؛ بیان ديگربه

چیست؟ آيا نیرويی وجود دارد که اين حرکات و افعال را برای 

دهد يا نه؟ آنچه بديهی به انتظام مین، نظم و رسیدن به هدف معیّ

ای وجود دهندهتوان گفت هیچ نظمرسد اين است که نمینظر می

فاقی با هم هماهنگ شدند؛ نتیجه ندارد و اين حرکات به صورت اتّ

آن پذيرش  یمهگرايی است؛ زيرا الزاين سخن سفسطه و پوچی

 ت پیدايش اينعلّ« هیچ»و « عدم»است؛ يعنی « ت عدمعلیّ»

توان ی را نیز نمیه و امر مادّکه مادّاست. چنان آورحرکات شگفت

ه اگر معنای منشأ پیدايش اين حرکات دانست؛ زيرا منظور از مادّ

گونه که از اسمش ت همانت محض باشد، قابلیّفلسفی يعنی قابلیّ

 تواند منشأ اثر باشد؛ بلکه پذيرنده اثر است. اما اگرپیدا است نمی
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-ه و صورت و يا به عبارتی يعنی مجموع مادّامر مادّ« همادّ»مراد از 

 1ت باشد، بايد هر جسمی دارای اين آثار باشد.ديگر جسمیّ

 چنین دارای اجسام اين ماّدی خاصیّت شود گفته است ممکن 

 چینش جز چیزی مادّی خاصیّت است روشن ولی است؛ اقتضايی

ل ی و فعاشیای مادّ فتن قرارگر هم کنار در خاصّ نحوه و اجزا خاصّ

و ها آن ت چینش خاصّعلّ یهنیست. سؤال دربارها آن و انفعاالت

ت پديد آمدن فعل و انفعاالت هماهنگ برای رسیدن به هدف علّ

تواند موجود که منشأ اين حرکات و افعال نمیخاص است. چنان

تواند فاعل د تام نمید تام و از عالم عقول باشد؛ زيرا مجرّمجرّ

ماند و مستقیم اين حرکات باشد؛ بنابراين تنها اين فرض می مباشر

تواند ارتباط ه است که میکه منشأ اين حرکات موجود مافوق مادّ

ی داشته باشد، حکیمان چنین موجودی را مستقیم با امور مادّ

  نامند.می« نفس»

رسد بهترين بیان در اين زمینه که در عین اثبات به نظر می

های موجود در اين باب است، بسیاری از چالشگوی نفس، پاسخ

                                                           
جا، مرکز ، بی60و  59، 58حسن زاده آملی، حسن، معرفت نفس، دفتر اول، ص  .1

 .ش1362انتشارات علمی و فرهنگی، 
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سخن صدرالمتألهین است که به دلیل فوايد فراوانی که در بر دارد 

سبب فاعلی برای » ويد:گرا بیان کنیم. وی میمتن آنی هترجم

بدن حیوان، يا چیزی مانند طبیعت است که علم و ادراکی ندارد؛ يا 

ل محال است؛ زيرا ض اوّامری است که دارای علم و ادراك است. فر

دهد فاعل اين ترتیب عجیب و نظم هر فطرت سالمی گواهی می

م را نیز محکم محال است، نیرويی فاقد شعور باشد. فرض دوّ

 ر نمود:توان به دو گونه تصوّمی

ل؛ خداوند تبارك و تعالی بدون واسطه، سبب فاعلی است. اوّ

رتر از آن است که اين فرض محال است؛ زيرا ذات متعالی خداوند ب

ر، باشد. هر کس چنین نسبتی به واسطه، فاعلِ افعالِ جزئیِ متغیّبی

وما »ت را نشناخته هیّ وت و معنای الخداوند دهد، يا حقیقت ربوبیّ 

ت و تأثیر آگاهی پیدا ؛ يا به معنای فاعلیّ «قدروا اهلل حق قدره

او داند که وجود هر معلولی نسبت به فاعل قريب نکرده، و نمی

مانند وجود اشعه و روشنايی است نسبت به روشنايی بخش و کالم 

م؛ نه مثل وجود ساختمان نسبت به بَنّا. هر کس که نسبت به متکلّ

در علم و حکمت الهی که برتر از علوم طبیعی است ثابت قدم و 

بدون دخالت زمان  -موجودات ی هی ندارد که هماستوار باشد، شکّ

ستند، ولی با تسخیر نیروها، نفوس و عل خداوند هف -و مکان
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گر و دهنده و هدايتکننده و میراننده و روزیطبايع. خداوند زنده

ای کردن فرشتهبرای زنده یهکننده است، ولی مباشر و واسطگمراه

ای است که است که اسم او اسرافیل است؛ برای میراندن فرشته

بدنها را از غذاها و ها و اسم او عزرائیل است که ارواح را از بدن

ای است که اسم او ستاند. برای روزی فرشتهغذاها را از خاك می

داند؛ برای هدايت میکائیل است که مقدار و وزن غذاها را می

ای است که اسم او جبرئیل است؛ برای گمراهی، جوهری فرشته

تر از مالئکه، شیطانی است که اسم او عزازيل است. برای هر پايین

ر اين فرشتگان ياران و لشکريانی است از نیروهايی که مسخّيك از 

افعال خداوند  یهدستورات خداوند هستند؛ همچنین نسبت به بقی

سبحان. اگر خداوند خود فاعل مستقیم و مباشر برای هر کار پست 

هايی که به دستور او به بود، بايد ايجاد و خلقت اين واسطهمی

و عبث باشد؛ خداوند برتر از آن  شوند، بیهودهسوی خلق نازل می

و ذلك »است که در مملکت خود موجودی بیهوده و بیکار بیافريند

 «.ظن الذين کفروا

م؛ خداوند، بدون واسطه سبب فاعلی نباشد. اين صورت دوّ

 ر است:صورت نیز چند گونه قابل تصوّ
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فاعل بدن، جوهر عقلی و فرشتگان باال مقام باشند. اين  (الف

داليلی که گذشت محال است؛ زيرا فعل عقول به  فرض نیز به

اهر کند. به اين دلیل که اين جوزمینه و زمانه، تغییر نمیی هواسط

د تباين وجودی و ذاتی با ذات حق تعالی ندارند، بلکه شعاع خورشی

ر داو و روشنايی نور او هستند؛ ذاتشان در ذات حق فانی و نورشان 

 حق نهفته است. نور

انی، فاعِل بدن باشد؛ اين فرض نیز چندگونه جوهر نفس (ب

 ر دارد:تصوّ

ه ت اختیاری و مسبوق بت نفس برای بدن از نوع فاعلیّ. فاعلی1ّ

با  زايد بر ذات باشد. اين فرض نیز باطل است؛ زيرا یهعلم و اراد

وجود اين همه پیشرفت در علوم، ما بدون تمرين در علم تشريح، 

ت و طبیعت اعضای خود خبر وضعیّ گیری، مقدار،از چگونگی شکل

نداريم. پس چگونه ممکن است ما از آغاز آفرينش به اينها آگاه 

 ايم.بوده

ت اختیاری و مسبوق به علم و ت نفس از نوع فاعلیّ. فاعلی2ّ

توان زايد بر ذات نباشد. اين صورت را نیز به دوگونه میی هاراد

ت استقاللی فاعلیّ یهگونت نفس به فاعلیّ  :کهايناوّلر نمود: تصوّ
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باشد. اين فرض باطل است؛ زيرا نفس در اصل وجود خود محتاج و 

ت خود به حضرت حق است، چگونه در ايجاد و فاعلیّ  یهوابست

گیری اعضا در محتاج نباشد؟ انسان در هنگام پیدايش و شکل

نهايت ناتوانی و نقصان است و مالك نفع و ضرر و زندگی و مرگ 

ت نفس به صورت ظلی و وابسته و تحت م: فاعلیّدوّخود نیست. 

ها و ها و نظامتسخیر که در حقیقت فاعل و تصويرگر اين صورت

آگاه است. بنابراين از شقوق و رحکیم و مدبّ یهها، آفرينندشکل

دهنده و ماند که خالق و شکلاحتماالت تنها اين مطلب باقی می

بدان امری است از جانب مصوّر و غاذی و رشددهنده و مولد اين ا

را به استخدام اراده و آن یهخداوند سبحان که نفس و قوای مطیع

آورد. اين نفس هرگونه که خدا خواهد در حکمت خداوند در می

شود: در بعضی از اطوار ر و منقلب میمراحل مختلف هستی متغیّ

که مناسب و اجسام است به صورتی شأن نفس، صورت دادن موادّ 

کند، و در که در ارحام چنین عمل میآن باشد چنان استعداد

ی است به آن بعضی از نشآت شأن نفس، تصويرگری قوای حسّ

صورتی که مناسب با جوهر حس باشد از محسوساتی که در عالم 

ای ديگر، شأن آن کنند، و در مرحلهظلمت از عالم نور حکايت می

ای هئو در نشتصوير حواس باطنی است به صور خیاالت و اوهام، 
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ديگر شأن او تصوير ذوات است به صور حقايق و معانی الهی و 

 1«.علوم ربانی

 

 : . برهان تجربی2

د حقیقت روح را اثبات نموده های متعدّعلوم جديد نیز از راه

نويسنده « محمد فريد وجدی»است. دانشمند بزرگ مصری 

 تا 16 قرن از هاغربی» گويد:باره میمعروف دائرة المعارف در اين

 همه و کشیدند طبیعی ماوراء و روح مباحث کلّیه روی قلم ،19 قرن

 به روح جهان و رسید فرا میالدی 19 قرن. دانستندمی خرافات را

 2.گرديد اثبات حسّی داليل کمك به دانشمندان یوسیله

تحقیقات خود ثابت کردند که هر انسانی  اين دانشمندان طیّ

ت ت ظاهر و آشکار و شخصیّشخصیّ ت است:دارای دو شخصیّ

                                                           
، قم، 31نا، النفس من کتاب الشفاء، تحقیق، حسن زاده آملی، حسن، ص یابن س .1

البته  .ش1375ق، 1417مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی، الطبعة االولی، 

واضح است که اين دلیل اختصاص به نفس انسانی ندارد و نفس نباتی و حیوانی نیز 

 .شوندبا همین دلیل اثبات می

قم، منشورات مصطفوی،  .120 -118، ص 8صدر المتألهین، االسفاراالربعة، ج  .2

 .تابی
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ر ت اول همان دستگاه شعور ظاهر و تفکّمخفی و پنهان. شخصیّ

ت دوم دستگاهی ظاهر ما است. اما شخصیّ انديشه و اراده و حواسّ 

علوم و  یهتر در ماوراء اين دستگاه است که خزانتر و مهمعالی

معتقدند ها آن خبريم.ی از آن بیباشد و ما در حال عادّها میدانش

امور زير مربوط به شخصیت مخفی انسان و گواه بر وجود چنین 

 تی است:شخصیّ

های بدن مانند قلب و ای از دستگاه. حرکات غیر ارادی پاره1

 معده و امثال آن.

هايی که درست و مطابق با واقع از آب . رؤياهای صادق. خواب2

 آيد.درمی

 شعرا، فالسفه و مکتشفین که. الهامات ناگهانیِ دانشمندان، 3

 گیرد.مات قبلی صورت میبدون مقدّ

م پیدا کردند همان ت دوّ راه تجربی که برای اثبات اين شخصیّ

های مغناطیسی)هیپنوتیسم و مانیتیسم( است. درحال خواب

افتد و شعور پنهان شروع خواب مغناطیسی  شعور ظاهر از کار می

شود که انسان در اين ديده میب کند. با کمال تعجّت میبه فعالیّ

و لع است خبر بود مطّی بیحال از بسیاری از علوم که در حال عادّ
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کند. آن نیست حل می ی قادر به حلّ مسائلی را که در حال عادّ 

ی هی قادر به حل يك مسئلمثالً ديده شد کسی که در حال عادّ

 36ر بالغ بها آن ضرب ساده و معمولی نبود، مسائل ضربی که رقم

 رقم بود حل نموده است.

 

 .ستانسان ان دشمن شیطا :بههُش

و نکار ا ار شیطان وجود ،هاُجناب دکتر س ،ين بخشادر 

ند که اه بايد جناب دکتر بدّلبتا .خواندمیغیرعقلی و غیرعلمی 

و ه رفتخطا به  زند،میم َداز آن ن ايشاشايد همان عقلی که  ،بارها

لی عقا موردی ر ،نسانهااز اچه بسا خیلی  است. نیافتها ه صحیح رار

 تلقی کنند؛ نادرستو غیرعقلی  آن را تیّز مداولی بعد  ،نندابد

 .  باشدنمیعقل مالك  ،پس بر هر چیز

های بسیار بیشتری عقل با آنکه تأيید شده و دارای توانايی

امور دسترسی ندارد.  ةبه هم ،کنیو تجربه است، ل نسبت به حسّ

م غیب و امور غیبی، مثل فرشتگان و فهم عالَ ،وريکی از آن ام

 ،امور در انسان برای تعقّل ،ديگر شیاطین و... است. به عبارت
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ای است که اگر بخواهد پا را از آن محدوده فراتر دارای محدوده

 ماند...رسد و از دسترسی به آن باز مینهد، عقل او به آن نمی

طريق  سهيکی از  ةسیلو به ،معرفت انسان نسبت به هر امری

 ذيل است:

 يا از راه حس و تجربه به دست آمده .1

 طريق عقل يا از .2

 نقل )وحی( از طريق يا .3

خطاپذيرند،  غالباً ،آينددست میمعارفی که از طريق حس به

 دائماً  ،حس ،ديگر ت حس است و به عبارتزيرا خطاپذيری، خاصیّ

های میان روايت ،کما بیش مشترك معرض خطا قرار دارد. عنصرِ در

اه ی را يگانه رحسّ ةآن است که تجرب افراطیِ گرايیِتجربه ،مختلف

ظاهری را مبدأ تمام دانش بشری  اصیل کسب معرفت و حواسّ

اء های ماوردر پذيرش آموزه عموماً ،کند. تجربه گرايانقلمداد می

ت اين ند، زيرا در نظر آنان صحّاطبیعی اديان با مشکل مواجه

 رسی نیست.حّسی قابل برّ ةا از طريق تجربهآموزه

 شامل دو مرتبه است. ،آيدا معارفی که از عقل به دست میامّ 

رود و دارای کار میامروزه عقل به معانی گوناگونی به ،کهتوضیح آن



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1423 

 

ای است که به در کاربرد نخست، عقل قوهّ ؛کاربردهای مختلف است

گمارد و ت میهمّ ،شناسايی جهان طبیعت و روابط طبیعی

قواعد منطقی،  ةآمده، بر پايمعلوماتی را که از راه تجربه به دست

پردازد. گیری میبه استدالل و نتیجه ،کند و در اين حوزهتنظیم می

گرا يا عقل ابزاری ، عقل جزوی يا عقل استداللاين عقل، معموالً 

 تواندای است که میهم، عقل قوّشود. در کاربرد دوّنامیده می

پژوهش کند و حقايق  ،ی امور ماوراء تجربیدرباره تمام حقايق، حتّ

-هايی که از اين طريق حاصل میی را مشاهده نمايد. شناختکلّ

ند. اين عقل را در تقابل با کاربرد انفسه، ارزشمند فی حدّ  ،شوند

نامند. عقل ابزاری، در دوران ی يا عقل غیرابزاری میل، عقل کلّاوّ

اوری آمده است و علقه خاصی با به کار پیشبرد فنّ تجدّد، عمدتاً

تواند در که عقل شهودی، میمعارف وحیانی ندارد، در حالی

هماهنگی کامل با وحی قرار گیرد و اين همان عقلی است که در 

 «.متون دينی از آن تمجید شده است

هم  عموماً ،آوردمعارفی که انسان از طريق نقل به دست می

-ی و هم شامل مواردی است که عقل به آن نمیشامل معارف عقل

 .رسد
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یم تواناکنون ببینیم وجود شیطان و علم به او را از چه راهی می

وجود  آن است که ،به دست آوريم. آنچه به طور قطع معلوم است

-توان فهمید، زيرا شیطان هیچشیطان را از راه حس و تجربه نمی

گیرد. ی او قرار نمیظاهر گاه محسوس انسان و مورد درك حواسّ

ه توان احاطه ب از اين رو از دسترس تجربه نیز خارج است. عقل هم

است.  عاجز همه حقايق را ندارد و ازکشف سعادت واقعی برای بشر

بگذريم از آنچه عقل به آن دسترسی ندارد و تا وحی صورت 

مثل عالم غیب، علم مالئکه و  ،تواند آن را بفهمدنمی ،نگیرد

و  عقل احاطه به امور ماورايی ندارد ،طورکل و در مجموعآخرت. به

ای است عاجز است، زيرا عقل انسان دارای محدودهها آن از درك

 وغیب  تواند فراتر رود. مسائل مربوط به ماوراء و امورکه از آن نمی

ها آن از جمله مسائلی است که عقل بشر از درك ،عالم آخرت و...

غیر از وحی ندارد. بنابراين ها آن دركعاجز است و راهی برای 

 .)نقل( است« وحی»راه که  يكماند تنها می

علیه  اهلل)صّل ط قرآن و پیامبره که توسّانسان از راه معارف الهیّ 

 برد.دست آورده، قادر است به وجود شیطان پیبه و سلّم(و آله 

-ئن میتنها راه مطمئن و قابل اطمینان، وحی و منبع نقل مطم پس

 باشد.
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 بنابراين از مطالب سابق دو نتیجه حاصل می شود: 

 ،هقرين ةتأيید شده و به منزل ،ل اينکه: عقل در اسالمنتیجه اوّ 

م اينکه: عقل با ت است. نتیجه دوّبرای فهم درست قرآن و سنّ

 های بسیار بیشتری نسبت به حسّآنکه تأيید شده و دارای توانايی

 ،رامور دسترسی ندارد. يکی از آن اموة مکن به هیو تجربه است، ل

ه فهم عالم غیب و امور غیبی، مثل فرشتگان و شیاطین و... است. ب

گر اای است که دارای محدوده ،انسان برای تعّقل امور ،ديگر عبارت

از  رسد وبه آن نمی بخواهد پا را از آن محدوده فراتر نهد، عقل او

ی چون وجود امور غیرمادّ ماند. اثباتدسترسی به آن باز می

 ت است نه از طريقشیطان و اعمال او، از طريق وحی )قرآن( و سنّ

 عقل بشری.

ن با ايشا اند که هر چیزی راها بدُپس بايد آقای دکتر س

يا و دلیل بر نبود  کند،نمیيا مشاهده  کندنمی عقلشدرك

-نمیيا لمس و  بینیمنمیا ن رشیطاگر ما ا .ناسازگاری آن نیست

 کنیم.میحس ا ولی وسوسههايش ر کنیم،
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طالب  ،ستازه که طللب خیر اندا به هماننسان اشبهه: 

 .نیز هست ّشر

ين عینك اگر کمی ا گفت هاُين آقای دکتر سابايستی  به 

 . شدمیدوستانتان آشکار و حقیقت بر شما  داشتیدمی برا بدبینی ر

 .چون غرض آمد، هنر پوشیده شد

 بینند.، میرندادوست ده را ک چیزهايی های مغروض فقطآدم

 1ال َيسْأَُم اْلإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَیْرِ وَ إِنْ مَسَُّه الشَّرُّ َفیَؤُسٌ قَنُوطٌ

گردد و ايمان ( از طلبیدن دارائی و نعمت سیر نمیانسان ) بی»

 ،ردکه بال و سختی و فقر و فاقه بدو رو کشود، ولی زمانیخسته نمی

زان گردد ) و از خود و زندگی بیزار و گريفوراً دلسرد و ناامید می

  «.دشومی

کند و هرگز خیر میم تمنّایئآدمی )حريص، از خدا( به دعا دا 

خستگی و سیری ندارد و لیکن اگر به وی شرّ و آسیبی رسد )از 

 :معانی کلمات آيه گردد.رحمت الهی( زود مأيوس و ناامید می
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سان مراد ان «:اإلِنسَانُ»گردد. ملول و خسته نمی«: ال يَْسأَمُ »

: «خَیْرِ الْ»طلبیدن، به دنبال رفتن. «: دُعَآءِ »ايمان است. کافر و بی

ر به فه مصداضا«: دُعَآِء الْخَیْرِ»مال و ثروت. دارائی و نعمت و صحّت. 

 وبیماری  ،بال و مصیبت ،فقر و فاقه«: الشَّرُّ»مفعول خود است. 

س. بسیار مأيو«: َقنُوطٌ»بسیار ناامید. «: يَؤُوسٌ»شت. تنگی معی

 هر دو واژه به يك معنی و برای تأکید است.«: يَؤُوسٌ قَنُوطٌ »

 1وَ يَدُْع الْإِنْساُن بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الْإِنْساُن عَجُوالً

که گونه کند آنها را طلب مىزدگى(، بدیبانسان )بر اثر شتا» 

 « و انسان، همیشه عجول بوده است! ؛طلبدها را مىنیکی

و  جويد به جستجوی شرّ)و انسان باشوقی که خیر و نفع را می

کار است(، دعاء يعنی شتابد وانسان بسیار شتابزيان خود هم می

واسطه جهل و همطلق طلب، چه لفظا و چه معنا، يعنی انسان ب

طلبد می و وقتی امری را دهدعجول بودنش حوصله به خرج نمی

کند تا ل کافی نمیدر اطراف و جوانب و صالح و فساد آن تأمّ

همواره به خیر برسد، بلکه هر امری که ظاهرش به نظر او خیرآمد 

گردد ی میل به شرّ و چه بسا که آن امر مبدّ شتابددر طلب آن می
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ای برای او ندارد. پس انسان واجب که جز خسارت و زحمت نتیجه

هم آمیخته است و هب شرّ وخیراست که بداند در حوادث هستی 

را شناخته و از آن اجتناب کند و خیر را  اين اوست که بايد شرّ

 فرمايد:میو همچنانکه خداوند  را طلب نمايد.بشناسد و آن

 1مبصره فمحونا ايه اللیل و جعلنا ايه النهار

 از را محو نموده و در طلب اثبات خیر و حق باشد، او نیز شرّ  

ام اين آيه و آيه بعدی در مق (1شود: می اين آيه دو نکته استفاده

-سرزنش و توبیخ انسان هستند که قدر دين قويم الهی را نمی

و شقاوت  طورکه بايد در طلب خیر باشد در پی شرّ شناسد و همان

و ها آن ی ازاست نه افراد خاصّمراد از انسان نوع بشر  رود.می نیز

ان بودن انسان عالقه نوع بشر است به اينکه آنچه بدمراد از عجول

 ق بیابد، نه لجاجت و درخواست عذاب.      مايل است زودتر تحقّ 

م کنار هو کردن آيات هّها   با تکُحال بايستی گفت آقای دکتر س

ا زير بريدنمی ز پیشادی مطرح کنید کاری ايراتا  آن شتناگذ

 شن است.روو ص ّلهی مشخامفهوم آيات 
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 .: انسان مال را بسیار دوست داردشبهه
 

ََجمًّا حُبًّا اْلمَالَ وَتُحِبُّون
1 

 یدلباخته سخت و) داريدمی دوست بسیار را دارائی و اموال و»

 و نامشروع و مشروع یمالحظه لذا و هستید، دنیا متاع و مال

 .«(کنیدنمی را حرام و حالل

جناب سُها، با طرح اين شُبهه قصد دارد که بگويد: انسانهای 

مؤمن و مسلمان، نبايد مال و دارايی را دوست داشته باشند و 

گويند؛ در حالی که قرآن گفته: شما مال خودشان هم همین را می

 داريد، در نتیجه اين يك تناقض است.و دارايی را بسیار دوست می

، ن جناب ُسها يا دچار کج فهمی و چه بسا نفهمیسبحان اهلل! اي

 نسبت به آيات قرآن و دين اسالم شده و يا اينکه قصد دارد، جهت

رسد، بگويد که البته نظر گمراه کردن افراد، هر چه به ذهنش می

 بنده اين است که هر دو مورد در مورد وی صحیح است.

به طور حالل و اوالً، از ديدگاه دين اسالم، کسب مال و دارايی، 

مطابق دستورهای اهلل و رسولش)صل اهلل علیه و سلم(، هیچ ايرادی 
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ای از قرآن و يا هیچ حديثی، اشاره به اين ندارد و در هیچ آيه

نشده که کسب مال و دارايی، حرام است. برعکس، اهلل سبحانه و 

 فرمايد: تعالی در قرآن می

  ِالَّتَِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّه

قُلْ هِی لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِی الَْحیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِكَ 

نُفَصِّلُ اآليَاتِ لِقَوٍْم يَعْلَمُونَ
1 

 ( بگو : چه کسی زينتهای الهی را که برای بندگانش!ای محمّد)»

کرده  حراممواهب و روزيهای پاکیزه را  ،آفريده است و همچنین

بگو : اين ) نعمتها و موهبتهای حالل و ( چیزهای پاکیزه،  ؟است

در روز قیامت و  برای افراد باايمان در اين جهان آفريده شده است

گیرد ) و ديگران به کّلی از آن اينها همه در اختیار مؤمنان قرار می

ند ( . اين چنین آيات ) خود را درباره احکام حالل و گردمحروم می

کنیم که آگاهند و حرام ( برای کسانی توضیح و تشريح می

 2«فهمند.می
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ای ديگر، اهلل سبحانه و تعالی، مال و دارايی را و همچنین در آيه

داند و سبب قَوام، ماية پابرجايی و وسیلة پايداری انسانها می

   1تُؤْتُواْ السَُّفهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعََل اللُّه لَکُمْ قَِیاماً واَلَ فرمايد: می

به خود آنان  ،خردان را که در اصل اموال شما استاموال کم»

)ماية اموال را برايتان قوام زندگی اهلل،چرا که ، تحويل ندهید

 «.گردانده است پابرجايی و وسیلة پايداری(

ادی ال و دارايی هم از ديدگاه اسالم ايرثانیاً، دوست داشتن امو

ز اشتر ندارد. بلکه آنچه ايراد دارد اين است که، مال و دارايی را بی

اهلل و رسولش )صل اهلل علیه و سلم( دوست داشته باشد و در 

با  "دوست داشتن"اندوزی باشد. پس زندگی، تنها به فکر مال

 ، متفاوت است."بیشتر دوست داشتن"

ش ال، انسان در حالت معمولی، به مال و زن و فرزندبه عنوان مث

 عالقه دارد. ولی هرگاه، شخص در شرايطی قرار گرفت که بايد بین

 سولشاهلل و رسولش و اين موارد، يکی را انتخاب کند، بايد اهلل و ر

 را انتخاب کند.ها آن را بیشتر دوست داشته و
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ن دن زکات از آمالش را دوست دارد، ولی چون اهلل، امر به دا -

اش دست کشیده و مطابق امر اهلل، آن را کند، پس از عالقهمی

 بخشد.می

 به همسر و فرزندش عالقه دارد و دوست دارد که هیچ وقت از -

بت دور نشود. ولی هرگاه اهلل و رسولش امر به جهاد کنند، محها آن

اهلل و رسولش در نزد وی، از محبت همسر و فرزندش بیشتر است، 

رود که شايد را تنها گذاشته و به جهادی میها آن در نتیجه،

 ه دربرگشتی در آن نباشد. يا همانند نبی ابراهیم، که با وجود اينک

سن پیری صاحب فرزندی شده بود و بسیار به او عالقه داشت، 

 هنگامی که امر اهلل نازل شد که بايد فرزندت را ذبح کنی، بدون

اهلل را اجرا کرد. چون محبت اهلل از هیچ درنگ و ترديدی، امر 

محبت فرزندش بیشتر بود، با وجود اينکه فرزندش را هم دوست 

 داشت.

پس، کسب مال و دارايی حالل و دوست داشتن آنها، از ديدگاه 

دين اسالم حرام نیست. آنچه از ديدگاه دين اسالم حرام است، اين 

هلل و است که، مال و دارايی را از مسیری نامشروع که ا

رسولش)صل اهلل علیه و سلم( آن را ممنوع کرده اند، بدست آورد 
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و يا اينکه مال و دارايی را از اهلل و رسولش بیشتر دوست داشته 

باشد و مطابق امر اهلل و رسولش، آن را خرج نکند و کسب مال و 

دارايی برايش هدف و غايت نهايی در زندگی باشد و او را از انجام 

 عبادات باز دارد. واجبات و ساير

جر که سورة ف 20تا  15ثالثاً: خطاب اهلل سبحانه و تعالی در آيات 

کند، به همین دسته افراد استناد می 20جناب سُها تنها به آية 

است که عرض کردم. وگرنه )رسول اهلل صل اهلل علیه و سلم( و 

مؤمنان و مسلمانان واقعی که از اين خصوصیات مُبرّا هستند و 

ش از محبت اهلل و رسولها آن وقت، محبّت مال و دارايی، برایهیچ 

 شود. بیشتر نمی

ِفَأَمَّا الْإِنسَاُن إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُُّه فََأکْرَمَُه وَنَعَّمَهُ َفیَقُولُ رَبِّی أَْکرَمَن 

 أَهَانَنِوَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیِْه رِزْقَهُ َفیَقُولُ رَبِّی  کَلَّا بَل لَّا

وَتَأْکُلُونَ  وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الِْمسْکِین  ِتُکْرِمُونَ الْیَِتیمَ

  1وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّا ًالتُّرَاثَ َأکْالً لَّمّاً

عقل و خردش رشد  ،امّا انسان ) آن انسانی که در پرتو ايمان»

پندارد ( همین که همه چیز می خود را مقیاسِ شخصِو  نیافته است
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پروردگارش او را بیازمايد و برای اين کار او را بزرگی ببخشد و بدو 

نعمت بدهد ، خواهد گفت : پروردگارم مرا بزرگوار و گرامی و 

 و من حق ، نعمت و عزّت اين و)   !محترم و مکرم ديده است

پروردگارش او را بیازمايد و و امّا زمانی که  ( . است من شايسته

برای اين کار روزی او را تنگ و کم نمايد ، خواهد گفت : پروردگارم 

مراخوار و زبون داشته است ) و با فقر و فاقه ، ذلیل و حقیرم نموده 

 در انسان، ذلّت و کرامت که نیست چنین)   !هرگزا هرگز است ( .

 اقوال از گذشته)  شما بلکه( .  باشد ناداری و يیدارا به يزدان نزد

 گرامی را يتیم: (  جمله از !داريد هم پلشت افعال ، زشت

کنید به خوراك دادن و همديگر را تشويق و ترغیب نمی .داريدنمی

خوريد ) و مالحظه حق و میراث را حريصانه يکجا می به مستمند .

حرام  کنید ، و حالل وبستگان و محرومان و يتیمان و ضعیفان نمی

را  يیو اموال و دارا کنید ( .را رويهم انباشته و مشتاقانه صرف می

مال و متاع دنیا هستید ،  ةداريد ) و سخت دلباختبسیار دوست می

 1«کنید(.و لذا مالحظه مشروع و نامشروع و حالل و حرام را نمی
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 کافر پیشه و دشمن خداست. ، انسان :شبهه

 1مُِبینٌ خَصِیمٌ هُوَ َفإَِذا نُطْفَةٍ مِنْ اْلإِنْسَانَ خَلَقَ 

 نام صغیر عالَم و است خدا قدرت مظاهر از يکی که) را انسان»

 پس) او و است،آفريده( منی نام به ضعیف و ناچیز) اینطفه از( دارد

 برابر در و) گرددمی آشکاری دشمن ناگاهبه( گذاشتن رشد به پا از

 دوباره زندگی و رستاخیز و افرازدبرمی طغیان علم خود پروردگار

 زندگی قبالً را او که آن که نمايدمی فراموش و کند،می انکار را

 اوّلیّه حال به و ببخشد زندگی تواندمی نیز بعداً است بخشیده

 .«(دهد برگشت

 2ُمبِینٌ لَکَفُورٌ اْلإِنْسَانَ ِإنَّ  جُزْءًا عِبَادِهِ  ِمنْ لَهُ وَجَعَلُوا

 دانندمی او از ایپاره را برخی يزدان، بندگان میان از مشرکان»

 هم فرزند و کنندمی قلمداد خدا دختران را فرشتگان که چرا)

 جدا آنان از نطفه صورت به که است مادر و پدر وجود از جزئی

 «.است آشکاری یکفرپیشه و ناسپاس بس انسان واقعاً(. شودمی
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 1أَکْفَرَهُ مَا اْلإِنْسَانُ قُتِلَ 

 !«است ناسپاس و نشناس خدا چه! انسان باد کشته»

 2الْکَِريمِ بِرَبِّكَ غَرَّكَ مَا اْلإِنْسَانُ أَيُّهَا يَا

 مغرور بزرگوارت پروردگار برابر در را تو چیز چه! انسان ای»

 باکانهبی چنان که) است زده گولت او حق در و است ساخته

 «.!(سازی؟می آلوده گناهان به را خود و کنیمی نافرمانی

در اين آيات دشمنی و کفر به خدا يك صفت عام انسان »

شمرده شده است که غلط است. بالعکس همیشه انسان طالب خدا 

همین دلیل پیوسته بیشترين هو عاشق خدا بوده و هست. ب

و  های مالی و جانی را برای خدای مورد قبولش انجام دادهفداکاری

ست اها را نیز بپای خدايانش ريخته است. مشکل اينزيباترين هنر

 «.پذير نبوده و نیستکه اثبات خدا نه چند تا و نه يکی امکان

ه ّت متوجّبا کمی دقا ين آيات راز اها ُين کج فهمی دکتر سا

خته پس اين موضوع پرداز چه ديدگاهی به ان آهیم شد که قراخو
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ص ّن مشخآوم آيات قردر نهايت مفهو  اندازيممیمروری بر آيات 

 ين آيات هستنند.اهد شد که چه کسانی مخاطب اخو

 1خَلََق اإلِنسَاَن مِن نُّطْفَةٍ َفإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُِّبینٌ

م انسان را ) که يکی از مظاهر قدرت خدا است و عالَم صغیر نا»

 ) است ، و اوای ) ناچیز و ضعیف به نام منی ( آفريدهدارد ( از نطفه

گردد ) و در ناگاه دشمن آشکاری میاز پا به رشد گذاشتن ( به پس

افرازد و رستاخیز و زندگی برابر پروردگار خود علم طغیان برمی

 که او را قبالً نمايد که آنکند ، و فراموش میدوباره را انکار می

تواند زندگی ببخشد و به حال زندگی بخشیده است بعدًا نیز می

 .(« اوّلیّه برگشت دهد

بالغه و دشمن. صیغه م« : خَصِیمٌ » منی. « : نُطْفَهُ » توضیحات : 

، يا فعیل به معنی مُفاعل است، از قبیل: نَسیب به معنی مُناسِب

اگر صفت  «:مُبِینٌ » خَلیط به معنی مُخالِط، عَشیر به معنی مُعاشِر. 

-هم ب)خَصِیمٌ ( باشد به معنی واضح و آشکار است، و اگر خبر دوّ

 شمار آيد به معنی بیانگر دلیل و برهان و مجادله با خدا است

 1ُمبِینٌ لَکَفُورٌ اْلإِنْسَانَ ِإنَّ  جُزْءًا عِبَادِهِ  ِمنْ لَهُ وَجَعَلُوا
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-بعد از تحکیم پايهخوانید؟ مى خدا دختران را مالئکه چگونه

هاى خداوند در نظام هستى هاى توحید از طريق بر شمردن نشانه

با  و نعمتها و مواهب او، در اينجا به نقطه مقابل آن يعنى مبارزه

شرك و پرستش غیرخدا پرداخته نخست به سراغ يکى از 

آنها »فرمايد: رود و مىهاى آن يعنى پرستش فرشتگان مىشاخه

 نْ ُه مِلََو جََعلُوا « براى خداوند از میان بندگانش جزئى قرار دادند

 عِبادِهِ جُزْءاً 

فرشتگان را ها آن کههم بیانگر اين است« جزء»تعبیر به 

شمردند زيرا همیشه فرزند جزئى از وجود پدر و فرزندان خدا مى

کننده و نیز بیان شود.جدا مىها آن مادر است که به صورت نطفه از

ت آنهاست چراکه فرشتگان را جزئى از معبودان در پذيرش عبوديّ

 افزايد:می سپس 2کردند.ر مىخداوند تصوّ مقابل

 إِنَّ اْلإِنْسانَ لَکَفُورٌ ُمبِینٌ

 «کننده آشکارى استانسان کفران»
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 نعمت خود بسايد راه به جاى اين که سر بر آستان خالق و ولىّ 

 .دروکفران پیش گرفته به سراغ مخلوقاتش مى

  1قتل االنسان ما اکفره

 «کفران پیشه است!  خدا بکشد انسان را، چقدر» 

 به دادندل طبع طبعش که انسان بر است نفرينى جمله اين

 و خود، پروردگار کردن فراموش و نفس، هواى پیروى و شهوات،

 «ما اکفره »و جمله  .است او اوامر پیروى از ورزيدن استکبار

صريح  انگیزى از اصرار انسان در کفران، و پوشاندن حقّشگفت

ر خود کند که مدبّبیند و احساس  مىاست، با اينکه او خودش مى

 باشد.نیست، و کسى جز خداى سبحان مالك تدبیر امر او نمى

پوشى است، که دو در اين جمله مطلق حق «کفر»پس مراد از 

ت خدا، و يکى ترك عبادت او است، مصداق دارد: يکى انکار ربوبیّ 

ست که به جهات تدبیر ربوبى اشاره د اين سخن ذيل آيه ايّؤو م

پوشى و ترك عبادت تناسب ه آن جهاتى که با حقکند البتّمى

رين، کفر در اين آيه را به ترك شکر و دارد. ولى بعضى از مفسّ

 .اندکفران نعمت معنا کرده
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 1يا ايها االنسان ما غرك بربك الکريم

 «؟ مغرور کردهای انسان ، چه چیزی تو را به پروردگار کريمت » 

-ه ب که است داده و فريبت را مغرورکردهو چیز ت چه انسان ای

 که است داده نظر تو جلوه در را و باطل کنی خدعه خود خالق

 ،کريم پروردگاری هم ، آننمائی را او و مخالفت کنی را او نافرمانی

 کند.پذيرد و زياد عطا میمی را مک که محسنی منعم يعنی

 اسماء و صفات تمام بین از آيه اينکه در خداوند سبحان و اينکه

 را تلقین گويا انسان که ستا اين برای آورده را کريم صفت خود

 .الکريم کرم غرّنی :بگويد جواب در کهکند 

  ِ الکَِريم َ بِرَبِّك َغَرَّك  ما ُ يا أَيُّهَا اإلِنسان

کافر.  و چه مؤمن شود، چهبشر می عموم ( شامل ُکلمه )اإلِنسان

 فرادیبه ارا  مغرور کرد آن راتو  چیزی( چه َجمله )ما غَرَّك ولی

 : مؤمنینبنابراين پسکار و خطاکار باشند. گنه کهکند محدود می

 بزرگ تمسئولیّ  اينکه و مخاطب شمولم قیامت فردای راستین

کلمه  سبحان اند: خدایگفته رينمفسّ از نخواهند شد. گروهی
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 بندگان به که منظور آورده اينه ب آيهدر اين اينکه در را(  ِ)الکَرِيم

 کهشد  باعث چیزی جويا شود: چه آنان از کند: هرگاه تلقین خود

 و بزرگواری بگويند: کرم مغرور شويد آنان خودپروردگار به  ماش

ندارد.  سازش و ظاهر آيه مورد بحث سیاق بامعنا  اينکه تو. ولی

و  تمسئولیّ صدد بیان در کهدهد می نشان آيه اينکه زيرا سیاق

 توبیخی املفظ )ما( استفه کهمعنا  اينه. باست تهديد خطاکاران

 همه اينکه مقابل درخطاکار؟ آيا جا دارد:  انسان ای يعنی. باشدمی

 را باز همه است شدهتو  حال شامل کهپروردگار  و الطاف کرامت

 !و مغرور شوی بگیری ناديده

 که است ! آيا شايستهاست بدی نیکی : آيا سزایمعروف قولهب

 پروردگارت هایبزرگواری همه اينکه مقابل در عبادت جایه ب

 رامعنا  اينکه حمانسوره الرّ 60 آيه ؟! مضمونشوی د و طاغیمتمرّ

 إِلَّا  ِجَزاُء اإلِحسان َهلفرمايد:کند و میتأيید و تفسیر می

   ُاإلِحسان

 پاداش از غیر کوئیو نی احسان پاداش کهآيا جا دارد  يعنی» 

 « !؟باشد نیکوئی
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 آن از ایخالصه که معنا ايراد نموده اينکهتأيید  در را مطالبی

 کهداد  را جرئت اينتو  هب چیزی ؟ چهانسان : ایاست اينکه

 او کنف در آنکه ! و حالشوی خودپروردگار  تمعصیّ مرتکب

-آن مقابل در که، آيا جا دارد باشیمی نعمتهايش ، و غرقیهست

 ديگری هو متوجّ گردانيرو خدا از! و مغرور شوی نعمتهايش همه

 نوع يك تو کردهه ب خدا که هیتوجّ اينکه دانی! آيا نمیگردی

 تاباشد می تیتو مهل برایو  ،است تو فرمودهه ب کهباشد می لیتفضّ

 خود گمراهی از، و برگردی خويشتن رشد و هدايت سویهشايد ب

 .نظر نمائی صرف

-می آيه مورد بحث در که(  ِکلمه )الکَرِيم مبنا معنای اينکه روی

دهد، و می مهلت را خودکار بنده گنه که : خدائیاست اينکهباشد 

 در که است الزم انسان برکند. و نمی تعجیل او عقوبت در

دهد مغرور می خدا که و امدادی مهلت اين هبشتابد. و ب کردنتوبه

 . نشود

 ای يعنیسازد. تر میرمؤثّ را و مالمت توبیخ لفظ انسان کاشف__

 اعضاء زيبا و و و اندام لحاظ جسمی از هم که و عالمی موجود عاقل

و  تقويم احسن در باطنی نیروهای جهت از همو  باالئی راست
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 و کرامت سیادت جانوران جمیع بر، و هستی ساختمان ترينکامل

 انسان اند. ایشده ر تو آفريدهتو و مسخّ برای ، و همه کائناتداری

و  ، تسويهوجود بخشیده راتو  که آفريدگاری هب خردمند نسبت

-می آنکه با. است فرموده زيبا عنايت صورتی و چنین تعديل

 __بیافريند و خوکی میمونی همچون و پست زشت جانوری توانست

و  عهده قدرت بر انجام تاآغاز  از را تو روحیّ جسمی و تربیت

و  آثار کرم که خدائی هب نسبت . آریاست گرفته خويش حکمت

پیدا و هويدا  سانبدين وجودت در و احسانش و انعام بزرگواری

 اينکه در راتو  چیزی !؟ چهپردازیمی عصیان هب چگونه است

 خطائی هربرابر  در! آيا ساخت مغرور و فريفته و نافرمانی ناسپاسی

 که . انسانیو بد نکنی بترسی تا ديدییم تیبايد کیفر و محرومیّ 

 نابود نساخته و اخالقی روحی هایبیماری با را فطرتش سالمت

 و کرم و لطف و انعام برابر احسان در او .است بنده احسان باشد

 شناسیو حق گذارد، بندگیمی دارد سپاسمی بیشتر و بهتر پاس

، بخوری را . و کتكببینی را بايد چوب که و چهارپائیکند، مگر تمی

 !؟ و ...شوی فرمانبر و مطیع تا

 و ناسپاس عاصی مردم حکیم شود: خدایآيا می صورتاين در

 را برابر سازد، و کیفر کردار زشتشان و سپاسگزاران فرمانبران با را
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 صفت کهشود می دانسته خوبیه ب تفسیر اين بانپردازد.  آنان به

مانند:  اوصافی از است تهديد و سرزنش مقام درچند  هر کريم

 لطیف ایاشاره . ضمناًاستتر اينجا بسیار مناسب در ار و منتقمجبّ

بهانه  راپروردگار  و بخشش کرم کهدارد  پندار کسانی خطایه نیز ب

 از را آنان سرکششان و نفس سازند، شیطانمی خود گناهتقصیر و 

کنند، و می و گستاخ جری تمعصیّ درفريبند، و می طريق اينکه

پندارند: دهند میمی انجام را عملی هر. است کريم گويند: مولیمی

 .خواهد داد را خواهد بخشید، و نجاتشانآنان مولی کرم

ن به چه آقر خطابه شديم ّمتوجه با مشاهده کوتاپس 

و ن آبه قر نسبتها ُجهل دکتر سو ست ولی دشمنی انسانهايی ا

و وند درك است خدامید ادرنیابد ا وند باعث شده تا حقیقت راخد

 نصیبمان کند.ا فهم آيات ر

 

 انسان بسیار جاهل است. :بههُش

اينکه انسان در  انسان ظلم پیشه و بسیار جاهل است. قطعاً 

ترديدی نیست ولی داشتن علم )که در قرآن  ،جهالت بسیار دارد
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ذاتی  طوره بشری است و بشر ب های مهمّهم مطرح شده( از برتری

 تها بسیارند.گرچه محدوديّ  ،دنبال کسب آگاهی استه ب

با يك مرور اجمالی در قرآن کريم به اين نتیجه خواهیم رسید 

ه با دو دسته از آيات مواج ،یبه طورکلّکه در ارتباط با انسان، 

-ی اوّل آياتی هستند که از انسان تجلیل به عملهستیم: دسته

 اند. نظیر اين آيات:آورده و از او به عظمت و بزرگی ياد کرده

را در خشکی و دريا )بر ها آن آدم را گرامی داشتیم وما بنی. »1

ها آن های پاکیزه بههای راهوار( حمل کرديم و از انواع روزیمرکب

 1«.روزی داديم و بر بسیاری از خلق خود برتری بخشیديم

که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در روی زمین هنگامی. »2

و حاکمی قرار خواهم داد، فرشتگان نسانهای قبلی ابر جانشین 

دهی که فساد و گفتند: پروردگارا آيا کسی را در زمین قرار میمی

-جا میما تسبیح و حمد تو را به)در حالی که(ريزی کند؟ خون

-دانم که شما نمیپروردگار فرمود: من حقايقی را می ،آوريم

 2 «.دانید
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 عرضه داشتیم،ها و زمین و کوهها ما امانت را بر آسمان. »3

ا انسان آن را با کردند و از آن هراس داشتند، امّاز حمل آن اِها آن

 ....و 1«.بر دوش کشید

ت نموده، با باشند که او را مذمّآياتی می ،ديگرة ا دستامّ

-مانسان ک»؛ تعابیری چون .اندتعابیری تند مورد نکوهش قرار داده

کننده کفران و ظالم بسیار او» ،«است طغیانگر او» ،«ظرفیت است

 در او» ،«است مبین خصیم او» ،«است جهول و ظلوم او»، «است

 ....و .«است خسران و زيانکاری

ا شود که معمّی آيات فوق؛ اين سؤال مطرح میحال با ارائه

 به ظاهر متعارض که چیست؟ معنا و مفهوم اين دو طائفه از آياتِ

 چیست؟ ،تباعد و دوری هستند نهايتِ در 

نیکوست که از خود قرآن مدد  ،برای پاسخ به اين پرسش

ديگر از  بعضی ،بجوئیم؛ چرا که بعضی از آيات اين کتاب آسمانی

-می 7و  6، آيات بیّنه ةمبارک ةدر سور نمايد.می آن را تفسیر

 خوانیم:
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کافران از اهل کتاب و مشرکان در دوزخند و جاودانه در آن »

اند هاند، اما کسانی که ايمان آوردبدترين مخلوقاتها آن مانند،می

  «.بهترين مخلوقات خدا هستند ،و عمل صالح انجام دادند

عنوان  هصل به هم از يك سوره، از انسان بمتّ ةين دو آيدر ا

 ةکنندبهترين و بدترين مخلوقات ياد شده است و اين مطلب بیان

نهايت اوست. به اين معنا که اگر دارای قوس صعودی و سقوطی بی

 شود و اگر راه کفر وبرترين خلق خدا می ،ايمان و عمل صالح شد

ن کند که بدتريود، چنان سقوط میضاللت و الحاد و لجاج را طی نم

 شود.خلق خدا می

گونه که انسان توان نتیجه گرفت که همانمی ،از اين روی

ها و موجودی است دو بعدی )بعد روحانی و نفسانی(، کشش

نی های معنوی و روحاها و جاذبه)کشش تمايالت او نیز دوگانه است

 اراده استفاده از نیرویتواند با و تمايالت حیوانی و نفسانی( که می

ك عال به او داده شده است، هر يو اختیاری که از طرف خداوند متّ

، را انتخاب کند و به اوج اعتالی انسانی خويش دست يابدها آن از

 از بدترين جنبندگان ،يا تا جايی سقوط کند که به تعبیر قرآن

 .گردد تريا از حیوان پست باشد و
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ه کدارند ت برمیرده از روی اين واقعیّپ ،آيات نورانی قرآن ،پس

ی اين زمینه و شايستگ ،ه و استعدادی قوّ در مرحله ،هاانسان ةهم

ت لیّ فع باشند و در پرتوِ مخلوقاتترين و بهترين را دارند که گرامی

د، نايل گردن اتب بااليیبه مر ،هبخشیدن به اين استعدادهای بالقوّ

 پروردگار استفاده ةنايت ويژت ممتاز و عاما اگر از اين موقعیّ

 اندیهای الهها و سرزنشتمذمّ ننمايند و آن را تباه سازند، درخورِ

ات آي اما در تفسیر آورديم. را در اين مختصرها آن هايی ازکه نمونه

 :سوره احزاب 73و 72

بَْینَ أَنْ َفأَجِباِل وَ الْ رْضِإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَ

 (72) جَهُولًاانَ َظلُوماًهُ کإِنَّ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ ِمنْها وَ حَمََلهَا الْإِنْسانُ

 (73... غَفُوراً رَِحیماً

به معناى چیزى است که  -هر چه باشد -امانت بدين قرار است: 

 ود، نزد غیر، به وديعه بسپارند، تا او آن را براى سپارنده حفظ کن

امانت عبارت است از  ،مورد بحث ةسپس به وى برگرداند، و در آي

 چیزى که خداى تعالى آن را به انسان به وديعه سپرده، تا انسان

ه آن را براى خدا حفظ کند، و سالم و مستقیم نگه بدارد، و سپس ب

 صاحبش يعنى خداى سبحان برگرداند.
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 :و اما اينکه اين امانت چیست؟ از جمله

 1لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ ...

 ،آيد که امانت مذکور چیزى است که نفاق و شرك و ايمانبرمى 

شود، در نتیجه حاملین آن ب مىهر سه بر حمل آن امانت مترتّ

ت حمل آنان شوند، چون کیفیّامانت به سه طائفه تقسیم مى

- ناگزير امانت مذکور امرى فهمیم کهجا مىمختلف است. از اين

صف به ايمان، و فاقد متّ ،آن ةاست مربوط به دين حق، که دارند

کند، ولى در عاى آن را مىکس که ادّصف به شرك، و آنمتّ ،آن

 شود.صف به نفاق مىواقع فاقد آن است، متّ

حق، و شهادت بر   بهآيا اين امر عبارت است از اعتقادِ ،حال

 توحید خدا، و يا مجموع عقايد و اعمال؟ و به عبارت ديگر، امرِ

عقايد دين حق، با قطع  ةرف اعتقاد به هممزبور عبارت است از صِ 

از داشتن آن  است نظر از عمل به لوازم آن؟ و يا اينکه عبارت

ها عمل به آن، و يا آنکه هیچ يك از اين احتمال ةعقايد به ضمیم

داشتن يکى از  ةبلکه عبارت است از آن کمالى که از ناحی ،نیست

 شود.آن امور براى انسان حاصل مى
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ممکن نیست  ،لى که توحید استاحتمال اوّ ،از اين احتمالها

آسمان و زمین و  :فرمايدشريفه مى ةمنظور باشد، براى اينکه آي

 يحاز حمل آن امانت مضايقه کردند، و حال آنکه به حکم صر ،هاکوه

ها و تمامى موجودات، خدا را يگانه قرآن آسمانها و زمین و کوه

 چنان که فرموده:گويند، همدانسته، و به حمد او تسبیح مى

 1ءٍ إِلَّا يَُسبِّحُ بِحَْمدِهِوَ إِنْ مِنْ شَیْ

 آن پذيرفتن از زمین و آسمانها فرمايد:مى بحث مورد آية در و 

 خدا توحید مذکور امانت شود،مى معلوم پس زدند، سرباز امانت

 .نیست

پذيرش دين حق به  ،مراد از امانت ،م که بگويیمو اما احتمال دوّ

شريفه  ةطور تفصیل است، نیز صحیح نیست، براى اينکه آي

انسانها به طور مطلق، يعنى چه خوبشان و چه بدشان  :فرمايدمى

انسانها در آن را حمل کردند، و پذيرفتند، و معلوم است که بیشتر 

از ايمان به دين حق امتناع ورزيدند، و کسى که ايمان  ،اىهر دوره

العى از آن اطّ حمل آن را هم نکرده، و اصالً ،به آن نداشته باشد

 ندارد.
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تواند منظور م هم نمىشود که احتمال سوّبا اين بیان روشن مى

 عمل،ل در م اين بود به طور مفصّاز امانت باشد، چون احتمال سوّ

طور متلبس به دين حق باشد و معلوم است که تمامى انسانها اين

 دار نبوده و نیستند.دين

 تواند مراد از امانت باشد، براى اينکهاحتمال چهارم هم نمى

آسمانها و زمین و ساير موجودات با اعتراف به توحید خدا، و 

ه شريف ةکمال مزبور را دارند، و آي ،صافشان به اين اعترافاتّ

 آسمانها و زمین اين امانت را نپذيرفتند. :فرمايدمى

ى مالکصاف به س و اتّتلبّ ،ا اين احتمال که مراد از آن امانتو امّ

 ن حقعقايد، و علم به دي ةت همانیّاعتقاد به حقّ ةباشد که از ناحی

امانت  ،طورکه گفتیمشود، نیز صحیح نیست، چون همانحاصل مى

شود، و هم شرك، ب بر آن مىفاق مترتّمذکور چیزى است که هم ن

ى قادتکالیف اعت انیتِاعتقاد به حقّ صرفِ هب ،و هم ايمان، و اين سه

نه سعادتى  ،اين اعتقاد شود، و صرفِب نمىو عملى دين مترتّ

آورد، التزام به آورد، و نه شقاوتى، آنچه سعادت و شقاوت مىمى

 اين عقايد، و تلبس در عمل به آن تکالیف است، نه صرف عقیده به

 ت آنها.انیّحقّ
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 ماند احتمال ششم، و آنباقى مى ،احتماالت ةناگزير از بین هم

 س وتلبّ ةکمالى باشد که از ناحی ،اين است که مراد از امانت مزبور

 ةس به اعمال صالح، و سلوك طريقداشتن اعتقادات حق، و نیز تلبّ

به اينکه از حضیض ماده به اوج اخالص ارتقاء  ،کمال حاصل شود

د، حامل آن امانت را براى خود خالص کن پیدا کند و خداوند انسانِ

ين تواند مراد از امانت باشد، چون در ااين است آن احتمالى که مى

 یچ موجودى نه آسمان، و نه زمین، و نه غیر آن دو، شريكه ،کمال

ى امور ديگر چنین کسى تنها خدا متولّانسان نیست. از سوی

هیچ موجودى از آسمان و زمین در امور  ،اوست، و جز واليت الهى

پس  او دخالت ندارد، چون خدا او را براى خود خالص کرده است.

 ى، و مراد از عرضه داشتنمراد از امانت عبارت شد از واليت اله

مقايسه اين  ،اين واليت بر آسمانها و زمین، و ساير موجودات

ى واليت با وضع آنهاست. و معناى آيه اين است که: اگر واليت اله

ب را با وضع آسمانها و زمین مقايسه کنى، خواهى ديد که اينها تا

 عناىتواند حامل آن باشد، و محمل آن را ندارند و تنها انسان مى

ين امتناع آسمانها و زمین، و پذيرفتن و حمل آن به وسیله انسان ا

س آن هست، ولى در ت تلبّاستعداد و صالحیّ ،است که در انسان

 آسمانها و زمین نیست.
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توان آيه را بر آن منطبق کرد، و اين است آن معنايى که مى

و  گ،ها با اينکه از نظر حجم بسیار بزرآسمانها و زمین و کوه ،گفت

، از نظر سنگینى بسیار ثقیل و از نظر نیرو بسیار نیرومند هستند

ند، لیکن با اين حال استعداد آن را ندارند که حامل واليت الهى شو

ین و مراد از امتناعشان از حمل اين امانت، و اشفاقشان از آن، هم

 نداشتن استعداد است.

 زيد، و نهنه از حمل آن امتناع ور ،و لیکن انسان ظلوم و جهول

از سنگینى آن و خطر عظیمش اشفاق کرد و به هراس افتاد، بلکه 

قبولش کرد، و اين سبب شد که  ،اشبا همه سنگینى و خطرناکى

انسان که يك حقیقت و نوع است، به سه قسم منافق و مشرك و 

ها داراى اين سه قسم مؤمن منقسم شود، و آسمان و زمین و کوه

 مؤمن باشند. نباشند، بلکه همه مطیع و

خدا با اينکه حکیم و علیم » در اين جا ممکن است بپرسى که: 

است، چرا چنین بار سنگینى را که حملش از قدرت آسمانها وزمین 

دانست با اينکه مى بر انسان ظلوم و جهول حمل کرد؟ ،بیرون است

ل آن را ندارد، و قبول کردنش به خاطر ظلوم تحمّ و انسان نیز تاب

ت او را مغرور و غافل دنش بوده، و اين دو خصوصیّو جهول بو
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ساخته، و به او مهلت نداده که به عواقب اين کار بینديشد، و اين 

ماند که سرپرستى و واليت بر مردم يك در حقیقت مثل اين مى

ا اى واگذار کنیم، خود ديوانه هیچ حرفى ندارد، امّکشور را به ديوانه

اين  ديوانه است، و گر نه، عقالًحرف نداشتنش براى اين است که 

پسندند، و درباره ديوانه دچار اشفاق و دلسوزى کار را نمى

 «.شوندمى

گويیم: ظلوم و جهول بودن انسان، هر چند که به در پاسخ مى

و لیکن،  گیرى استوجهى عیب و مالك مالمت و عتاب، و خرده

الهى ح حمل امانت و واليت عین همین ظلم و جهل انسان مصحّ

احتمال شود که صف به ظلم و جهل مىاست، براى اينکه کسى متّ

 ظالم و جاهل ،صف به عدل و علم باشد، وگرنه چرا به کوهمتّدارد 

شود، و همچنین صف به عدالت و علم نمىگويند، چون متّنمى

کنند، به خاطر اينکه آسمانها و زمین جهل و ظلم را حمل نمى

ن و أشچون خالف انسان  رند، بشوصف به عدل و علم نمىمتّ

 استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول نیز هست.

و امانت مذکور در آيه که گفتیم عبارت است از واليت الهى، و 

شود که حامل آن، علم و ت، وقتى حاصل مىکمال صفت عبوديّ
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ديگر عدالت ايمان به خدا داشته، و نیز عمل صالح را که عبارت

صف به اين دو صفت بشود، يعنى باشد، و کسى که متّ است، داشته

ممکن هم هست  ممکن باشد که به او بگويیم عالم و عادل، قهراً

گفته شود، جاهل و ظالم، و چون علم و عدالت انسان موهبتى است 

ا خود او فى حد نفسه جاهل و ظالم است، که خدا به او داده، و امّ

ز اين شده که هل، مجوّاش به ظلم و جصاف ذاتىپس همین اتّ

ش گفته شود: انسان بار اين امانت الهى را حمل کند، و در حقّ 

امانت را به دوش کشید، چون ظلوم و جهول بود. و بنا براين معناى 

 :دو آيه شريفه به وجهى نظیر معناى آيه

 ثُمَّ رََددْناهُ أَسْفَلَلَقَْد خَلَقْنَا اْلإِنْسانَ فِی َأحْسَنِ تَقْوِيمٍ 

إِلَّا الَّذِيَن آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ  سافِلِینَ

  1مَمْنُونٍ

 آيه سه اين از اوّلى آيه نظیر بحث مورد اوّلى آيه چون است،

وره يات سآ از سوّم و دوّم آيه دو نظیر بحث مورد دوّمى آيه و است،

 التین است.

                                                           
 (6-3سوره التین، آيات) .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1456 

 

يت : ما والمعنايش اين است که اْلأَمانَةَإِنَّا عَرَضْنَا پس جمله 

ه الهى و استکمال به حقايق دين حق را، چه علم به آن حقايق، و چ

-عمل بدانها را، بر آسمانها و زمین عرضه کرديم، و معناى عرضه

يك موجودات را با آن سنجیديم، و کردن آن، اين است که ما يك

نداشتند، به جز  قیاس کرديم، هیچ يك استعداد پذيرفتن آن را

 انسان.

ار ات بسیوجوديعنى اين م  عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اْلجِبالِ

اد ند، استعدابزرگ، با اينکه از نظر خلقت بسیار بزرگتر از انسان

 :فرمايدطورکه خداوند مىپذيرفتن آن را نداشتند، همان

 1خَْلقِ النَّاسِلَخَلُْق السَّماواتِ وَ الَْأرْضِ أَکَْبرُ مِنْ 

 2منها اشفقن و يحملنها ان فابین

 آن حمل از و کنند، حمل را آن اينکه از کردند امتناع پس 

 به تلبّس صالحیّت بر مشتمل چون کردند، ناراحتى اظهار و اشفاق

ره به اين اشا براى کرد، حمل به تعبیر آن قبول از اگر و نبودند آن

                                                           
 57سوره غافر، آيه  .1
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قدر سنگین است که آسمانها و نکته است که امانت مذکور آن

 شان قادر به پذيرفتن آن نیستند.ها با همه بزرگىزمین و کوه

يعنى انسان با همه کوچکى حجمش  وَ حَمََلهَا الْإِنْسانُ

 صالحیت و آمادگى پذيرفتن آن را داشت، و آن را پذيرفت،

، و خويش سيعنى چون او ستمگر به نف إِنَّهُ کانَ َظلُوماً جَهُولًا

 داند که اگر بهجاهل به آثار و عواقب وخیم اين امانت است، او نمى

 عاقبت وخیمى به دنبال دارد، و آن هالکت ،اين امانت خیانت کند

 دايمى اوست.

تر چون که: انسان به خودى خود فاقد علم و و به معنايى دقیق

ضه عدالت بود، ولى قابلیت آن را داشت که خدا آن دو را به وى افا

ء کند، و در نتیجه از حضیض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ارتقا

 ند،ادو وصف از ظلم و جهل «جهول»و «ظلوم» و دو کلمه پیدا کند.

و کسى را ظلوم و جهول گويند که ظلم و جهل در او امکان داشته 

چنان که به قول فخر رازى اسب چموش، و چارپاى باشد، هم

هستند، براى حیوانى که امکان چموش، و آب طهور، اوصافى 

چموشى، و آبى که امکان طهور بودن را داشته باشد، و به همین 

  گويند.جهت به سنگ و کلوخ، چموش نمى
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و انسان عجول است و انسان ست انسان ضعیف اشُبهه: 

 شود.در غنی طغیانگر می

 انسان ضعیف است. 

  1ضَعِیفًا الْإِنْسَانُ وَخُلِقَ ٰ   عَنْکُمْ يُخَفِّفَ  أَنْ اللَّهُ  يُرِيدُ

 شما بر را کار( ساده و سهل احکام وضع با) خواهدمی خداوند»

 ودخ امیال و غرائز برابر در انسان که داندمی او که چرا) کند آسان

 به گرايش امر در و) است شده آفريده ضعیف انسان و( است ناتوان

 «.(ندارد مقاومت تاب زنان

 .انسان عجول است

 2عَجُولًا اْلإِنْسَانُ َوکَانَ ٰ   بِالْخَیْرِ دُعَاءَهُ بِالشَّرِّ  الْإِنْسَانُ وَيَدْعُ

 خدا سوی به دعا دست باليا، يا خشم وقت در بسا چه) انسان»

 کند،می شرّ دعای( دوستان و خويشاوندان و خود علیه و داردبرمی

 اصالً. کندمی خیر دعای( عادی يا شادی هنگام به) که گونههمان

                                                           
 28سوره النساء، آيه  .1
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 و آزمندانه را بدی و خوبی و) است بوده شتابگر همیشه انسان

 بايد که چنان را خود زيان و سود و است، خواسته خدا از عجوالنه

 .«(است ندانسته

، بشر دانسته است قرآن عجول بودن را صفتی عام برای کلّ 

 ند نه همه.  اکه چنین نیست بعضی افراد عجولدرصورتی

 انسان در غنی طغیانگر می شود.  

 1لَیَطْغَى الْإِنْسَانَ  إِنَّ کَلَّا

 «.آغازندمی تمرّد و سرکشی انسانها( اغلب) قطعاً»

 2اْستَغْنَى رَآهُ أَنْ

 «.ببینند نیازبی و دارا را خود اگر»

ی. يعنی يك صفت صحیح است نه کلّ يیطور جزهاين صفت ب

اش غنای عظیم علمی و مالی نمونهشود. ذاتی بشری محسوب نمی

 شود. و صنعتی انسان در غنی طغیانگر می
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د شوها را يادآور میعال وقتی کارهای ناپسند انسانخداوند متّ

ن آو اين به خاطر « خلق: آفريده شده»فرمايد: می« خلقنا»به جای 

دهد. زيرا او است که خداوند کارهای خوب را به خود نسبت می

حمت، لطف و کرم است. اما کارهای ناپسند را به منبع خیر، ر

 ها هستند که راه راست رادهد. زيرا اين انسانبندگان نسبت می

-یو در بیشتر موارد که م )شوند.رها کرده و به انحراف کشیده می

ها نسبت دهد با فعل مجهول شروع به خواهد کاری را به انسان

 فرمايد.(سخن می

 فرمايد:می ،گويدها سخن میزيبايیبنابراين وقتی از 

 1لقد خلقنا االنسان فی احسن تقويم

 «را به بهترين صورت و ساختمان آفريديمها ما انسان»

 «خلق: خلق شده»دهند با های مردم خبر میا وقتی از زشتیامّ

دالن از چنین آورد که در آياتی برای بیداری خفتهتعبیر می

ه ها را خدا نیافريده، بلکزيرا زشتی عبارتی استفاده کرده است.

 :سوره انبیاء 37در تفسیر آيه  هاست.عمل انسان
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 سأريکم آياتی فال تستعجلون خلق االنسان من عجل

اين که خداوند فرموده انسان از عجله آفريده »خوانیم: می 

-قدر در کارهايش عجله میکید است. يعنی انسان آنأشده نوعی ت

 «خلقتش بر پايه عجله بوده.کند که گويا 

قدر عجله داشتند که برای ديدن عذاب نیز عجله ی اينحتّ 

 کردند که خداوند در اين آيه فرمود:می

 «.عجله نکنید به زودی عذاب الهی را هم خواهید ديد»

کردن انسان برای مبالغه در عجله« خلق»مجهول آوردن کلمه 

شیده شدن به انحراف و است، چرا انسان برای ديدن عذاب الهی، ک

-... اين قدر شتاب کرده و داليل منطقی و حیاتی انبیاء را نمی

 شنوند.

ل با ما انسان را از اوّ»خواهد بگويد: که خداوند نمیحاصل اين

رساند استفاده کند، بلکه می« خلقنا»، تا از «ايمعجله آفريده

است و  کند که گويا با عجله آفريده شدهقدر عجله میانسان آن

که خداوند اين عجله بودن را استاين بهترين دلیل بر اين نتیجه

ت نمی که خداوند هیچ کار خود را مذمّکند در حالیسرزنش می

 کند.
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 و خلق االنسان ضعیفا سوره نساء هم که فرموده: 28در آيه 

 یرند و به خدایگها پند نمیخواهد برساند که چرا انسانمی 

زی در که رو ها نبودندآورند؟ آيا اين انسانمان نمیدانا و توانا اي

کودکی، چنان ضعیف بودند که قدرت دفاع از خود نداشتند و در 

 شوند؟ و گويارسند که باز ناتوان میپیری نیز به چنان ضعفی می

ه در جوانی هر چند با اراد يیخلقتش ضعیف بود و اين ضعف و توانا

است که از اين همه ناتوانی خود منتهی اين انسان ، خداوند است

 عبرت نمی گیرد.

ان با که ما انس»خواهد بگويد: سوره معارج نیز باز نمی 19در آيه 

تی تعبیر کند بلکه در روايا« خلقنا»تا به « ايمحرص شديد آفريده

 انسان از اول حريص آفريده»از ابن عباس و عکرمه آمده است که: 

قدر با حرص و ولع دنبال ود آننشده است بلکه در مسیر زندگی خ

 لز اوّ کند که گويا خداوند او را ارود و آخرت را فراموش میدنیا می

 «چنین آفريده است.

عال هر وقت بخواهد کار خوبی را برای بنابراين خداوند متّ

دهد ولی کارهای ناپسند را ت ترسیم کند به خود نسبت میبشريّ

داند و در اين ندنگیر نمیجز نتیجه کردارهای ناروای بندگان پ
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ت آيات نیز چون عجله، ضعف و حرص نتیجه حرکت نکردن بشريّ

دهد، را مستقیم به خود نسبت نمیها آن در مسیر الهی است لذا

چنان عجول، ضعیف و حريص هستند که گويا ها اين»بلکه فرموده: 

نیست که الزاماً هر ثروتمندی  ، چنین«شان چنان بوده استخلقت

لین ثروتمند که ايمان آورد و همه ثروت را ين مخالف باشد. اوّبا د

بود و  عنها(اهلل)رضیوقف اسالم و دين کرد، حضرت خديجه کبری

پیامبر و حتّی اکثر صحابه کرّام ازقبیل)ابوبکرصديق، اهل بیت 

يك فقیر نیز هیچاجمعین( عنهماهللعبدالرحمن بن عوف، ... رضی

ثروتمند بود و به حضرات  (المالسّعلیه)نبودند. حضرت ابراهیم 

داود و سلیمان حکومت جهانی داده شد ... و بسیاری از دشمنان 

بودند و فريب ثروتمندان کافر را  ینواانبیا نیز فقیر، جاهل و ب

 خوردند.

ايد، بسیاری از ثروتمندان نیز طور که مرقوم نمودها همانامّ

 به علل متفاوتی دارد که ذيالًند و البته اهستند که با دين مخالف

 شود:اشاره میها آن برخی از اهمّ
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 قرآن در «شناختی انسان» بحث يك در متّعال خداوند –الف 

 1اسْتَغْنَى رَّآهُ أَنلَیَطْغَى اْلإِنسَانَ إِنَّ  کَلَّا: فرمايدمی کريم

)که ثروتمندان به خاطر اين نعمت شکرگزار  نیست چنین اصالً»

وقتی خود را غنی .* کندنیز باشند(، بلکه انسان طغیان می

 «بیند.می

 و. خويش حقیقت يا پوسته از شدن خارج يعنی طغیان توضیح:

 شود؛می غنی وقتی کند،می طغیان انسان که نفرمود آيه اين در

 .«بیندمی غنی را خود وقتی»: فرمود بلکه

که آری، انسان ذاتاً فقیر الی اهلل و محتاج به اوست، اما همین

کند که ديگر غنی شده و نیازی آورد، گمان میثروتی به دست می

به او ندارد، اين يعنی همان طغیان و خارج شدن از حقیقت ذاتی 

 که بندگی و فقر و نیاز است. و بسیاری از ثروتمندان، دچار اين

 شوند.عارضه می

خواهد که انسان هم ثروتمند باشد و هم خیلی هنر می –ب 

دنیا نداشته  مؤمن. هم از مواهب دنیوی برخوردار باشد و هم حبّ 

 فرمايد:اهلل سبحانه و تعالی میباشد. 
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ًإِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيََذرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْماً ثَقِیال
1  

زندگی زودگذر دنیا را دوست اين ) کافران و مشرکان ( »

دارند ، و روز سخت و دشوار آخرت را پِس پشت خود می

 «افکنند.می

 

 يابد و چون دينق میاش تعلّمعموالً ثروتمند، به ثروت دنیايی

ق و وابستگی گردد و به تعلّر به فانی بودن دنیا میاو را متذکّ

يد، چرا که آنمايد، او از دين خوشش نمیداشتن به خدا دعوت می

 اندازد.بین او و محبوبش )ثروتش( جدايی و فاصله می

ندان اگر ثروت خود را از حرام به دست ثروتم معموالً –ج 

اند و يا دست نیاورده باشند، از مخلوط حرام و حالل به دست آورده

کم مال شبهه است، و دين مخالف چنین روشی برای کسب درآمد 

 آيد.شان نمیخوشاز دين ها آن است، پس

 ويژه برای دار است، بهکه هزينه بر دارد احکامی دين –د 

ها در بضاعتو حقوق بی ثروتمندان. زکات، انفاق، تعیین حقّ 

ی دارايی خود، وجوب حج برای مستطیع و ثروتمند ... و حتّ

                                                           
 27 -انسان   1.
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کنند، اما اغلب دستورات اخالقی. البته ثروتمندان زياد هزينه می

 ،ای کمك کنند. و دينخانهی اگر به يتیمحتّ نفس است. ةهزين

 نیست.ها آن خريدار نفس

 ثروتمند. است همراه ريا و تکبّر و تفاخر با معموالً ثروت –ه 

 تفريحش، خودرويش، غذايش، لباسش، اش،خانه که دارد دوست

 دکوراسیون اش،اجتماعی موقعیّت فرزندانش، دانشگاه و مدرسه

ت او و ای باشد که بیانگر ثروگونه...، به و کارش دفتر يا خواب اتاق

ا ررها و رياها جايگاه متفاوتش باشد. اما دين اين تفاخرها، تکبّ

 ندوست متديّ خواند.کننده میت و هالكجاهالنه، عوامانه و معصیّ

زی ی ما نیامدی تا ما بتوانیم پُتو هیچ به خانه»و ثروتمندی گفت: 

 «بدهیم

شان با در دوران حکومتاجمعین(عنهاهللخلفای راشدين)رضی

ن و . امروز يك انسان متديّبودندساده زيست  وجود دارابودنشان

ل ساده زيست است و ديگری که بو و طعم ثروت را چشیده، ئومس

کند ل میالمال دکوراسیون دفترش را تغییرداده و مجلّ از پول بیت

سازد و هزينه کارش استخر و سونا و جکوزی می و يا در محلّ 

شود. حال اگر به او بگويید که دين می غذايش چند میلیون تومان
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گويد: شما دين را نفهمیديد يا اين کارهای تو را قبول ندارد، يا می

گويد: من اصالً اين دين اگر بتواند و شغلش به مخاطره نیافتد، می

 را قبول ندارم.

ه است و ب ابزاری مواهبش، و دنیا به ،«حق دين» اهنگ اساساً –و 

دهد، در حالی که ه میتداوم حیات و به ويژه حیات اخروی توجّ

ر و از مرگ و آخرت تنفّ« دنیاست»ه نگاه ثروتمند، بیشتر متوجّ

ن و ت ندارد و مؤمنیگرديم که عمومیّ ر مید متذکّ دارد. )البته مجدّ

 گردد(را شامل نمی دهندکسانی که عمل صالح انجام می

 

 ثروت:

ثروت نه تنها بد نیست، بلکه بسیار هم خوب است. هر چند 

 ثروت فقط پول نیست، اما پول نیز از مصاديق ثروت است.

 1الجمال( يحب جمیل اهلل )إن

 .«دارد دوست را زيبايی و زيباست اهلل»
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 اهلل که دارد اين به اشاره هم قرآن از متعددی یهاسوره در

 کسب و .دارد دوست نیز را زيبايی و زيباست اهلل .است غنی

 .است کرده حالل بندگانش برای را حالل اموال وها زيبايی

 اسالم به هیچ وجه فقر و بدبختی و بیچارگی را برای مسلمانان

 دستور و رهنمودش اين اداند، منتهترويج ننموده و جايز نیز نمی

رام است که به دنیا وابسته نشويد. ثروت را هدف نگیريد و از راه ح

 به دست نیاوريد، چرا که حتماً ظلم به ديگران نیز در آن مستتر

 ه که از راه صحیح و حالل نیزو البتّ آورد.است و فساد ببار می

ن شود ثروتمند شد، اما مهم اين است که پس از ثروت، انسامی

 طغیان نکند و منحرف نگردد.

 

انسان در نعمت بیش از اندازه شاد و در ناداری  :شبهه

 مأیوس می شود.

 َلَیئُوسٌ  إِنَّهُ مِنْهُ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ َرحْمَةً مِنَّا اْلإِنْسَانَ أََذقْنَا وَلَئِنْ

 1کَفُورٌ
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 روزی مثالً و) بچشانیم نعمتی انسان به خود سوی از اگر و»

 او از را آن سپس( حکمتی به بنا و برسانیم امنیّت و صحّت و فراوان

 به نعمت اين یدوباره برگشت از) ناامید بسیار بستانیم، و بگیريم

 .«شودمی( ديگر نعمتهای ساير برابر در) ناسپاس و( خود

 عَنِّی السَّیِّئَاتُ ذَهَبَ  َلیَقُولَنَّ مَسَّتْهُ ضَرَّاءَ بَعْدَ  نَعْمَاءَ َأذَقْنَاهُ وَلَئِنْ

 1فَخُورٌ لَفَرِحٌ إِنَّهُ ٰ  

 رسیده انسان به که ضرری و زيان و ناخوشی از بعد اگر و»

 و هابدی: گويدمی برسانیم، بدو منفعتی و نعمت و خوشی است،

 زهرگ ديگر هاناراحتی و مشکالت و) اندشده دور به من از هاسختی

 بسی( و گرددمی جابی غرور و ُسرور دچار دوباره. گردندبرنمی

 «.شودمی( ديگران بر) نازان و( دنیا متاع از) شادان

 وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ لَهُمْ ئِكَٰ  أُولَ الصَّالِحَاتِ وََعمِلُوا َصبَرُوا الَّذِينَ  إِلَّا

 2کَبِیرٌ 

 وقت در) و کنند، شکیبائی( شدائد هنگام به) که کسانی مگر»

 و شايسته کارهای( مستمندی و ثروتمندی و ناخوشی و خوشی
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-گناهان شامل يزدان) بخشايش آنان بیگمان دهند، انجام بايسته

 «.دارند( صالحه اعمال برابر در) بزرگی پاداش و( گرددمی شان

عنوان هدر اين آيات خوشحالی در نعمت و ناامیدی در ناداری ب

 ی آخر صابران و نیکان رااند چون در آيهصفات منفی مطرح شده

که افراط در صفات مذکور مذموم استثناء کرده است. در صورتی

لی مطلوب و پسنديده است . اوّ است ولی خود اين صفات مخصوصاً

ی انسانها نیست. برخالف عالوه نا امیدی در سختی صفت همههب

نظر قرآن، انسان در کل موجودی امیدوار و مشتاق غلبه بر 

ن حیرت انگیز او تمدّمشکالت است و اين صفت مثبت او در 

  .هويداست

 :در این آیاتپاسخ 

ايمان هايى از حاالت روانى و نقاط ضعف اخالقى افراد بیگوشه 

ها و قطع برکات الهى از مشکالت و ناراحتیظرفیت در برابرو کم

های نیکوکار از طرف ديگر تشريح شده و ظرفیت انسان طرفی 

 است.

  بحث اين است: بندی مفاهیم آيات موردنتیجه جمع
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ار گاهى خداوند به عنوان آزمايش، نعمتى را در اختیار انسان قر

 گیرد، در چنین حالتى معموالً انسانرا از او میدهد و سپس آنمی

شود؛ و گاهى هم خداوند پس از رنجى دچار ناامیدى و ناسپاسى می

 آورد، درکه به انسان رسیده گشايشى در زندگى او به وجود می

ها دچار شادمانى مغرورانه و خودستايى حالت نیز نوع انساناين 

به ها آن که اين نعمت در اثر تالش خودشوند، به گمان اينمی

شود، در دست آمده است. در هر دو حالت، انسان از خدا غافل می

 شود و در حالتل با ناامیدى و ناسپاسى، از خدا دور میحالت اوّ

 برد. در اين میان،خدا را از ياد میم با غرور و خودستايى، دوّ

ه که ايمان و تقوا دارند و کارهاى شايستها آن بندگان خوب خدا و

اسیر تمايالت نفسانى ها آن دهند، حساب ديگرى دارند؛انجام می

 دانند.شوند و همه چیز را از خدا میخود نمی

  در آيات مورد پرسش؛ پاسخ تفصیلی

ايمان و نقاط ضعف اخالقى افراد بی هايى از حاالت روانى وگوشه

ها و قطع برکات الهى و ظرفیت در برابر مشکالت و ناراحتیکم

 های نیکوکار تشريح شده است.پُرظرفیتی انسان
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 1وَ لَئِْن أَذَْقنَا الْإِنْساَن مِنَّا رَحَْمةً ثُمَّ نَزَعْناها ِمنْهُ إِنَّهُ لَیَؤُسٌ کَُفورٌ

 را آن سپس بچشانیم، انسان به نعمتى خويش، جانب از و اگر»

 «.!بود خواهد ناسپاس و نومید بسیار بگیريم، او از

در اين آيه شريفه، از سرشت انسان سخن رانده، تا بفهماند 

صفتى که براى انسان ذکر شده خاص کفار نیست، بلکه صفت نوع 

 رد «انسان» لفظ از مقصود اندگفته نیز مفسّران از برخی بشر است.

 و هستند نادان و جاهل حکیم خداى به نسبت که اندکافرانی آيه،

 جز نگیرد باز وى از و دهدنمی اشبنده به را نعمتى او که دانندنمی

 .حکمت و مصلحت روى از

هايی هنگامى که در ناز و نعمت فرو چنین انسان ،به هر حال

شود میچیره ها آن ر برروند، چنان خودباختگى و غرور و تکبّمی

-که خداوند در آيه بعد میکنند، چنانکه همه چیز را فراموش می

 فرمايد: 

وَ لَِئنْ أََذقْناهُ نَعْماَء بَعْدَ ضَرَّاَء مَسَّتُْه لَیَقُولَنَّ ذَهََب السَّیِّئاتُ عَنِّی 

 1إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
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ن ها به اين انسان برسد چناهايى بعد از ناراحتیاگر نعمت و»

هاى من گويد ديگر همه مشکالت و ناراحتیشود که میمغرور می

برطرف شد و هرگز باز نخواهد گشت، و به همین جهت، شادى و 

جا سر تا پاى او را فرا حساب و فخر فروشى و غرور بیسرور بی

 .«گرددهاى پروردگار غافل میچنان که از شکر نعمتگیرد، آنمی

یز ن« َذهَبَ السَّیِّئاتُ عَنِّی»ه احتمال ديگرى در تفسیر جمل

گونه اشخاص، گرفتار ه اينککه؛ هنگامىوجود دارد و آن اين

لطف پروردگار اين  شوند و سپس بهها میمشکالت و گرفتاری

گويند شدائد میها آن دهد،ها میمشکالت جاى خود را به نعمت

ا مشسته شد، اره گناهان ما بود، و تمام معاصى ما با آن گذشته کفّ

لیل دبان درگاه خدا و به همین ديگر پاك و پاکیزه شديم!، و از مقرّ

 نیازى به توبه و بازگشت به درگاه او نداريم!

 فرمايد:سپس خداوند در آيه بعد در مقام استثناء می

إاِلَّ الَّذينَ صَبَرُوا وَ َعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ 

 2بیرٌ کَ
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 سخت حوادث و شدائد برابر در را صبر که ايمان با افراد تنها»

 فروگذار صالح اعمال از حال همه در و اندکرده پیشه زندگى

 کنارند بر تکبّر و غرور، و هاناسپاسی و هانظریتنگ از کنند،نمی

 .«بزرگى است اجر و آمرزش آنها، براى که

ر کفران به وقت نزول بال و تکببر اساس اين آيه شريفه؛ يأس و 

ت توحیدى و فخر به وقت نزول نعمت، ويژگی افرادی است که تربیّ

ال های با ايمان و دارای عمل صالح نه در وقت بندارند، ولى انسان

شوند و نه به وقت نعمت دست و پاى خويش را گم مأيوس مى

 کنند، در جاى ديگر آمده است: می

 1ا وَ َعمِلُوا الصَّاِلحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ َکبِیرٌ...وَ الَّذِيَن آمَنُو

 دادند، انجام شايسته کارهاى و آوردند ايمان که کسانى و»

 با صبر که دهدمی نشان اين. آنهاست آن از بزرگ پاداش و آمرزش

جاى ايمان به  به صبر آمدن نیست، منفك ايمان از صالح عمل

مناسبت آن است که مقام، مقام صبر است. استقامت و عمل صالح 

 «به وقت نعمت و گرفتارى موجب مغفرت و پاداش بزرگ است.
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 بندی مفاهیم آیات مورد بحث این است:نتیجه جمع

ار گاهى خداوند به عنوان آزمايش، نعمتى را در اختیار انسان قر

ن یرد، در چنین حالتى معموالً انساگرا از او می دهد و سپس آنمی

شود؛ و گاهى هم خداوند پس از رنجى دچار ناامیدى و ناسپاسى می

آورد، در که به انسان رسیده گشايشى در زندگى او به وجود می

ها دچار شادمانى مغرورانه و خودستايى اين حالت نیز نوع انسان

به ها آن که اين نعمت در اثر تالش خودشوند، به گمان اينمی

ها از من ها و رنجگويد: بدیدست آمده است و از روى غرور می

 دور شد!

ل با شود، در حالت اوّدر هر دو حالت، انسان از خدا غافل می

افتد که شود و به اين فکر نمیناامیدى و ناسپاسى، از خدا دور می

ممکن است خداوند توانا بار ديگر آن نعمت را به او بدهد و در 

 ا کهربرد و نعمتى م با غرور و خودستايى، خدا را از ياد میحالت دوّ

داند و به اين فکر در اختیار دارد حاصل هوش و تالش خود می

 افتد که خدا اين نعمت را به او داده است.نمی

که ايمان و تقوا دارند و ها آن در اين میان، بندگان خوب خدا و

اسیر ها آن اب ديگرى دارند؛دهند، حسکارهاى شايسته انجام می
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 دانند.شوند و همه چیز را از خدا میتمايالت نفسانى خود نمی

کنند شود ناسپاسى نمیسلب میها آن که نعمتى ازدر حالىها آن

شوند و همواره چشم امید به درگاه خدا دارند و در و مأيوس نمی

 حاصل شود، به خود مغرورها آن که گشايشى در زندگىحالى

دانند؛ اى از لطف و عنايت خداوند میرا نشانهشوند و آننمی

( وقتى آن جالل و السّالملیهگونه که حضرت سلیمان)عهمان

اين »... عظمت و پادشاهى و قدرت را در خود ديد، فروتنانه گفت:

از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش کند که آيا شکر او را به 

کنم؟! و هر کس شکر کند، به نفع خود آورم يا کفران میجا می

کند و هر کس کفران نمايد )به زيان خويش نموده است، شکر می

 «که( پروردگار من، غنىّ و کريم است!

 

 انسان بخیل است. :شبهه

 خَشْیَةَ لَأَمْسَْکتُمْ إِذًا رَبِّی رَحْمَةِ َخزَائِنَ  تَمْلِکُونَ أَنْتُمْ لَوْ قُلْ

 1قَتُورًا الْإِنْسَانُ  وَکَانَ ٰ   الْإِنْفَاقِ
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 و) بوديد پروردگارم نعمت هایخزينه مالك شما اگر: بگو»

 بخل فقر ترس از هم باز( گشتیدمی جهان یهمه صاحب

 .«است بخیلی موجود طبعاً انسان که چرا ورزيديد،می

در اين آيه بخل را از صفات همیشگی و ذاتی انسان دانسته 

نیست. حفظ مال در انسان وجود دارد و که چنین است در صورتی

د خود را نگه دارن يیدر حد معقولی مورد نیاز است تا اشخاص دارا

 همگانی نیست.  ولی حالت شديد آن که مذموم است قطعاً

هد که حجم دمیها فقظ يك نظر ُست آقای دکتر ساب ّباب تعج

و ز علمی ادور و منطق بی ًکامالش زياد کند ولی نظرا کتابش ر

نه اپشتو ن هیچبدوا نسان راتی ان صفات ذايشاکه ا ست. چراعقلی 

 .بردمی لاعلمی زير سو

شود که بخل ورزی امری ذاتی و غريزی برای انسان گفته می

ی بايست در امری ذاتی و غريزاست. از اين رو خاستگاه بخل را می

ه جست که همان آزمندی و غريزه حرص انسان است. اين قوّ

تا انسان به موجودی سیری ناپذير تبديل شود و  شودموجب می

اش به ی و خیریهای دوگانه تکاملی شرّهمواره در برابر خواسته

 فزون خواهی گرايش داشته باشد.
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حرکتی انسان،  عنوان عامل مهمّ اين غريزه آزمندی و حرص به

عامل مثبت و مفیدی است. در حقیقت به عنوان انرژی ذخیره شده 

راند. نیروی کند و وی را به پیش میان عمل میحرکتی در انس

رای بای قوی و نیرومند است که هرگز پايانی پیشروانه آن به اندازه

کند و فزون ر نیست و همانند دوزخ هل من مزيد میآن قابل تصوّ

توان از کند را نمیتری می خواهد. هرگز سخن بس و کفايت می

ش وجه پايانی برايبه هیچ ه شنید و اشتهای سیری ناپذيرشاين قوّ

گونه که در تواند همانر نیست. اما همین عامل خنثی، میمتصوّ

جهت خیر و تکامل بشری وارد شود و بسیار سازنده عمل کند و 

ش تال وی را به قاب قوسین او ادنی ببرد و در معراج کمالی، او را با

لی ن عامتواند به عنواطور میکاه، به لقای الهی برساند همینجان

زه او را به قهقرای هبوط و سقوط بکشاند. به اين معنا که اين غري

سوی کمال تواند به دو شکل خودنمايی کند گاه وی را بهذاتی می

برد و گاه ديگر به شکل بخل و حرص و آز و خساست ناپسند 

 درآيد.

تر، امری خنثی به سخنی ديگر حرص به معنی میل به بیش

شکل مثبت و منفی بروز کند. بنابراين وقتی از تواند به است که می

ها و بستر ايجادی آن گويیم به معنای زمینهخل سخن میعوامل بُ
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ساز آن بیان در انسان است. قرآن عوامل چندی را به عنوان زمینه

نیازی ت و بیهی انسان به مالکیّتوجّکند که می توان به بیمی

بخل  ای ايجادی و بستر مهمّهترين زمینهمطلق الهی به عنوان مهم

 ورزی اشاره کرد.

انسان وقتی از نظر شناختی به آن اندازه نرسد که درك درستی 

 ت خود در هستی داشته باشد، اين امکان وجودت و موقعیّاز وضعیّ

دارد تا تفسیری نادرست از خود و خدا و نیز هستی به دست دهد 

وقتی  ظاهر شود.يش هاو نتیجه آن در بینش و نگرش و گرايش

ن و بی نیاز است و همه زمی ذاتانسان بر اين باور باشد که خداوند 

زمان و هستی، میراث خداوند است، در منش خويش خوی و 

 کند ولیت نمیکند و آن را در خود تقويّخصلت بخل را اظهار نمی

هرگاه شناختی نادرست و يا ناقص از هستی و خدا داشته باشد و 

ت کند، در منش و گرايش او مندی را در خدا تقويّبینش وی، نیاز

 وجود خواهد آمد.هرفتار مبتنی بر اين نگرش ب

-اهلل)صل 1دو محمّ 1آل عمرانهای سورهاز اين رو خداوند در 

نیازی مطلق ت و بیهی به مالکیّتوجّبه مسئله بیوسلّم( وآلهعلیه
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-انسان اشاره میای برای بخل ورزی الهی به عنوان بستر و زمینه

ل ايجاد کند تا خواهد در شناخت و بینش خود تحوّکند و از وی می

 درستی گرايد.منش و گرايشش به

 .خطر بینش نادرست درباره بی نیاز مطلقشبهه: 

همین تفسیر نادرست از خود و هستی است که انسان را به 

 کند. به اين معنا کهمنش و بیماری ناهنجار گرفتار میبه نوعی 

ر و عدم شناخت درست از خود و خدا آدمی را گاه به سوی تکبّ

برد. دستی میسوی ترس از تهیکشاند و گاه ديگر بهتفاخر می

 کندت مطلق او ندارد گمان میانسانی که شناختی از خدا و مالکیّ

که اگر بخشش کند و به ديگران ياری رساند ممکن است خود 

منش بخل را در خود  دستی شود پسدستی و تهیدچار تنگ

 دستی نگردد.کند تا گرفتار تهیت میتقويّ

در حقیقت نگرش نادرست انسان موجب می شود تا به نوعی، 

گرفتار بخل و خساست شود. درباره زندگی برخی از هنروران غربی 

اند وقتی به آمده است که چون در کودکی در فقر و نداری بوده

گرفتار بخل و خساست  داری تبديل شدند،هنرپیشه سرمايه

                                                                                                               
 38و  37آيات  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1481 

 

گرديدند، زيرا همواره اين ترس را داشتند که گرفتار تنگدستی 

شوند. از اين رو است که کافران همواره ترس از گرفتار شدن به 

 1فقر را دارند و حاضر به کمك و انفاق و احسان نیستند.

 انتقاد قرآن از منش یهودیان

گونه که ريشه ايندارد قرآن با اشاره به منش يهوديان بیان می

گونه و آز و حرص بیش از اندازه به گردآوری رفتار و منش خساست

مال و ثروت از آن رو بوده است که آنان بینش نادرستی از خود و 

هايش بسته است و فتند که خدا دستگمیدادند و خدا ارايه می

خواستند که تواند انفاق کند. از اين رو از يهوديان ديگر مینمی

نکنند و مال و ثروت گرد آورند. خداوند با لعن  مکی به مستمندانک

فرمايد که کردن يهوديان اين بینش و نگرششان را نقد کرده و می

 2خداوند دو دستش باز است و هرگونه که بخواهد انفاق می کند.

های بخل ورزی استغناطلبی بشر است. هرگاه از ديگر زمینه

ببیند و بر اين باور باشد که او موجودی  نیاز از خداانسان خود را بی

مستغنی بالذات است و نیازی به ديگری حتی خدا ندارد گرفتار 
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منش بخل می شود. قرآن با اشاره به فقر ذاتی انسان )انتم الفقراء 

وشد تا به بازسازی شناختی آدمی بپردازد و استغنا و کالی اهلل( می

ديل کند. از اين روست که نیازی او را به فقر ذاتی به خدا تببی

قرآن کسانی را که نگرش درستی از خود و خدا و هستی ندارند 

فرمايد کسانی به بخل کند و میفی میگرفتار مسئله بخل معرّ

 1يابند.شوند که خود را بی نیاز از خدا میدچار می

در حقیقت جهل را می توان معلول شناخت نادرست انسان از 

تر جهل و شناخت نادرست از يیصورت جزخود و خدا دانست. به 

بخل و خساست  شر و خیر نیز موجب می شود تا در دام صفت و

 2گرفتار آيد و از منش کرامت و بزرگواری و بخشندگی دور افتد.

ر و فخرفروشی نیز از عواملی است که بستر مناسبی برای تکبّ

نیازی یيابد و درخور بآورد. آدمی که خود را برتر میبخل پديد می

بیند تا شود و نیازی نمیمی بیند گرفتار فخر و خودبزرگ بینی می

به ديگری کمك کند و دست ياری ديگران را به خوبی و مهربانی 
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گرداند بلکه با رد کردن و بخل ورزی، فخرفروشی کرده و باز

 1د.مردمان را از پیش خود می ران

نادرستی  ت موسی مصداق بارز کسی است که گمانقارون از امّ

درباره خود و خدا داشت و بر اين باور بود که ثروتی که اندوخته 

است بر پايه دانش اقتصادی خود بوده است. خداوند در سوره 

ر و بینش را عامل کند و همین تفکّر را تخطئه میاين تفکّ 2قصص

 شمارد.اصلی هالکت وی برمی

 :آثار بخل ورزی

يك معنا منکر آخرت انسانی که گرفتار خصلت بخل است به 

نیز می باشد او بر اين باور نیست که در آينده همه اعمال و 

 3رفتارش مورد حسابرسی قرار گرفته و از آن بازخواست می شود.

، گاه مردمان بخیل را به سختی هاه انسانخداوند برای تنبیه و تنبّ

در نظر قرآن 4کند تا از اين رفتار خويش دست بردارند.دچار می
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و مانعی  1ست.هاعاملی برای پیدايش ناسازگاری در خانواده خلبُ

برای صلح در میان آنان می باشد. )همان( بخل هم چنین عاملی 

و  4و ريشه نفاق 3و موجب کینه و بروز آن 2برای کفران نعمت

 است. 5ت از محبت خداعاملی برای محرومیّ

 ل:راهکارهای رهایی از بخ

از او می خواهد  6و صفت بخل قرآن برای رهايی انسان از منش

تا در حوزه شناختی تغییر اساسی در بینش و نگرش خود ايجاد 

کند و بر اين باور باشد که خداوند مالك بر آسمان و زمین است و 

ه به غنای مطلق . )همان( توجّهادار زمین و آسماناوست میراث

 شود تا در رفتار خويش تجديدو فقر ذاتی خود موجب می 7الهی

 نظر کرده و راه احسان را در پیش گیرد.
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ت الهی در و مشیّ 1ها از آن خداستانسانی که بداند همه دارايی

درك درستی از خیر و  2ها نقش داردتوسعه و تضییق روزی انسان

تواند از منش و صفت بخل رهايی و به آسانی می 3کندشر پیدا می

درستی از اين دست های نايابد. بنابراين برای نجات از بخل و صفت

ت ت و موقعیّبر انسان است که نخست به شناخت درستی از وضعیّ

خود در هستی دست يابد و بفهمد که چه کسی است و در چه 

يابد که خداوند است که مالك گاه درمیمقامی نشسته است آن

هستی است و او تنها کسی است که دارای غنای ذاتی می باشد و 

برند و اين که خدا عالم به همه امور سر میههمگان در فقر ذاتی ب

-مند میتت و اراده اوست که کسی را فقیر و يا ثروو مشیّ 4است

-گونه است که انسان با تغییر در بینش و نگرش خود میسازد. اين

تواند در منش خود نیز تغییر ايجاد کرده و به کنترل و مهار خصلت 

به احسان و نیکوکاری  ذاتی حرص بپردازد و رفتار خود را از بخل

 مبدل سازد.
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 ت.انسان حریص اس :شبهه

وَإِذَا (20)إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ َجزُوعًا(19)إِنَّ الْإِنسَانَ خُِلَق هَلُوعًا

 1(22)إِلَّا الْمُصَلِّینَ(21)مَسَّهُ الْخَیُْر مَنُوعًا

به » «يقین، انسان حريص و کم طاقت آفريده شده است به»

ه کو در هنگامی(» 19« )کندتابی میکه بدی به او رسد، بی هنگامی

« مگر نمازگزاران» (20«)شودخوبی به او رسد، مانع ديگران می

(21).  

ت حرص است، ، که به معنای شدّ«هَلَع»از مصدر « هَلُوع»کلمة 

اند، قرآن گرفته شده؛ و گرچه بسیاری درصدد تعريف آن برآمده

 یهبه انسان نسبت داده و در دو آي در اين آيه صفت هلوع را

بعدش آن را تفسیرکرده است و فرموده: هلوع کسی است که به 

کند و چون به خیری هنگام برخورد با ناماليمات بسیار جزع می

 کند.رسد از انفاق به ديگران خودداری میمی

 بررسی صفت هَلَع در انسان
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ها و یزهای از تمايالت و انگدر وجود هر انسانی، سلسله

حرص است. حرصِ ها آن های ذاتی وجود دارد که يکی ازاستعداد

جبلّی و فطری حرص بر هر چیزی نیست، بلکه تنها حرص بر خیر و 

 اين حرص اين است که در هنگام برخورد با یهمنفعت است؛ و الزم

شرّ مضطرب و متزلزل شود و وقتی به خیری رسید خود را بر 

زد. ت به ديگران امتناع وراز دادن آن موقعیّم دارد و ديگران مقدّ

 های حبّ ذات و حبّ نفساين هَلَع و حرصِ ذاتی از فروع و شاخه

است و به خودی خود از رذايل اخالقی نیست، زيرا تنها وسیله و 

ای است که انسان را به سوی تحصیل سعادت و کمال دعوت جاذبه

شود که تی بد میکند. پس حرص ابتدائاً چیز بدی نیست و وقمی

 آن درست تدبیر نکند و در هر موردی که پیش آمدی هانسان دربار

 آن را به کار بندد. اين غريزه مثل ساير غرايز انسان است؛ مثل

جنسی، که ذاتاً مذموم نیست. هلوع بودن هم عیب  یهغريز

کن اگر کسی از اين خصیصه صرفاً در راه کسب منافع ینیست، ل

 آن بخل و بی قراری و... مذموم یهند نتیجی استفاده کمادّ

 شود.می

دش حرص شديد دارد و اين حرص شديد هر انسانی از بدو تولّ

آور است؛ زيرا اگر نبود، انسان درصدد رسیدن بر خیر صفتی کمال
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آمد؛ و انسان چون به از خود برنمی به کمال و جلبِ خیر و دفع شرّ

ز ذاتی و فطری ديگر مجهّرسد به يك نیروی بلوغ و رشد می حدّ

تواند حقايق امور را شود و آن عبارت است از: عقل، که با آن میمی

و عمل خیر را تشخیص  طور که هست درك کند و اعتقاد حقّآن

اش برای حرکت ديگر فطری و ذاتیدهد. در حقیقت، از نیروهای

که پیش از آن هر منفعتی را به گیرد و آن حرصیصحیح کمك می

شود و فقط خیر واقعی را کرد حرص ديگری میاو جلب میسوی 

فهمد که کند و میخواهد و از شّر واقعی فزع و جزع میبرای او می

خیر واقعی عبارت است: مسابقه به سوی مغفرت الهی، که بايد به 

واقعی يعنی نافرمانی خدا، که  طرف آن با حرص حرکت کرد؛ و شرّ

ت. نتیجتًا چنین کسی از کار خیر بايد با تمام وجود از آن گريخ

گردد. پس تا اينجا معلوم شد که شود و گرد گناه نمیسیر نمی

حرص اگر تحت فرمان عقل قرار گیرد نه تنها چیز مذمومی نیست، 

ا اگر امّ بلکه زمینه برای رسیدن به کماالت و رهايی از سقوط است.

-ند رویکند و فطرتش اعتراف میکانسان از آنچه عقلش درك می

تعالی نعمت حرص را  اهللتش(، گردان شود )مانند دوران طفولیّ

شقاوت و هالکش ی هکند و آن را وسیلل میبرای او به نقمت مبدّ 

 دهد.قرار می
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 .انسان بسیار جدل می کند :شبهه

 درك صحیح نکردن مطلب. و شبهه دکتر سها 

-هدر قرآن از جدل در مورد قرآن و آيات آن ب فرمايدمیدکتر 

عنوان صفتی مذموم ياد شده است. اگر اصل جدل را قدرت نقادی 

بشر بدانیم از برجسته ترين صفات انسانی است و بزرگترين عامل 

ی که در جوامع دموکراتیك و ن است. نقد مستمرّپیشرفت و تمدّ

ی است. نقد، در سیستم علمی مدرن وجود دارد کلید رشد و تعال

ی نقد هیچ خط قرمزی ندارد و صحیح نیست که مذاهب را از دايره

بشری خارج کنیم. مذاهب هم مطالب درست و نادرست دارند و 

 د.تنها با نقد است که می توان به نکات مثبت يا منفی آنان پی بر

 پاسخ:

 جدال: تعریف

 کلمه جدال در معانى گوناگون به کار رفته است ؛ از جمله:

: «جدل البناء»ريسمان را محکم کرد. : «جدل الحبله »

 زمین زد.: «جدل» .ساختمان را محکم بنا کرد



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1490 

 

 :معناى جدال در علم اخالق

ه و بحث دانشمندان يکى ديگر از معناى جدل که مورد توجّ

علم اخالق قرار گرفته، پیکار لفظى و ستیزه در کالم جهت چیره 

است؛ بنابراين مقصود از  کردن اوشدن بر طرف مقابل و ساکت

جدال در دانش اخالق، رد و بدل کردن سخن، جهت چیره شدن بر 

ديگرى است. بحث و پیکار در کالم، چه در مسائل علمى، چه 

 شود.اعتقادى و دينى، با عنوان جدال مطرح مى

 :تفاوت جدال و مراء

تر دارد. مراء در در مقايسه با جدال معنايى گسترده «مراء»

کردن سخن به کار مى رود؛ ولى و بدل پیکار کالمى و ردّمعناى 

ا در شود؛ بلکه تمام امور رفقط به امور اعتقادى و دينى محدود نمى

یرد. همچنین در مراء، شخصى سخنى را گفته و طرف مقابل گمیبر 

ن گشايد؛ ولى در جدال نیازى به ايگیرى و اعتراض لب مىبه خرده

سخن آغاز کند؛ بلکه چه بسا نیست که شخص جدال شونده 

 دانستن عقايد او موجب آغاز جدال شود.



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1491 

 

که در مراء، شخص قصد خودنمايى و انگیزه نکته ديگر اين

کوچك کردن طرف مقابل را دارد؛ از اين رو تا طرف مقابل سخن 

رد تواند وارد مراء شود؛ اما در جدال، شخص قصد دانگويد، او نمى

را به او بفهماند؛ بنابراين نیازى فساد مطلب علمى طرف مقابل 

 نیست که شخص مقابل، سخن بگويد.

 :تفاوت جدال و خصومت

به پیکارهاى کالمى درباره مسائل دينى يا علمى گفته  «جدال»

هاى لفظى در بیشتر به ستیزه «خصومت » شود؛ در حالى که مى

 ه گاه خصومت، در همانمسائل مالى و حقوقى اطالق مى شود؛ البتّ

وان تها مىرود که با توجه به قیود و نشانهناى جدال به کار مىمع

 آن را از موارد غالب و شايع جدا کرد.

 اگر چه قريب المعنى )معانى «خصومت » و  « مراء»  ،«جدال » 

 اند،نزديك به هم ( هستند و گاه در جايگاه يکديگر به کار رفته

 سازد.مى را از هم جداها آن هايى نیز دارند کهتفاوت

 اقسام جدال
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يکى از مباحث منطقى است که دانشمندان منطق در  «جدل»

وگوى از آن پرداخته (، به بحث وگفت296عات خمس )صنابخش 

کى اند که جدل يقیاس را به پنج نوع تقسیم کرده اند. ايشان موادّ 

 «مشهورات»و  «مسلمات»از آنهاست . جدل قیاسى است که از 

 .تشکیل شده است

 لماتمس

کننده و طرف مقابل او آن دسته از قضايايى که میان جدل

 شوند.نامیده مى «مسلمات » پذيرفته شده هستند، 

 مشهورات

آن دسته از قضايايى که میان مردم )کسانى که از خرد بهره 

نیکو » کنند، مانند شهرت دارند و همه آن را تصديق مى دارند(

 شوند.ینامیده م «مشهورات » ، «بودن عدالت و اکرام به ديگران 

وگو در مسائل اعتقادى يا علمى از سه جهت قابل بحث و گفت

 ه به هر يك از اين جهات، اقسامى رات است که توجّرسى و دقّبرّ

( جو  ت جدلکیفیّ(ب، انگیزه جدل( آورد:الفبراى جدل پديد مى

 و ابزار جدل  موادّ
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 انگیزه جدل الف.

خود به جدال علمى يا اعتقادى هرگاه شخص يا طرف مقابل 

میال اپردازد، يا از اين کار قصد و غرضى الهى دارد يا به دنبال مى

و نفسانى خويش است ؛ بنابراين انگیزه او از جدال، بیش از اين د

 انگیزه الهى . - 2انگیزه شیطانى  - 1مورد نیست : 

کوشد برترى خود را با انگیزه شیطانى: زمانى که شخص مى - 1

 اى نفسانى و شیطانى را دنبالجدل به ديگران نشان دهد، انگیزه

ى تواند حاالت گوناگونى داشته باشد؛ براند. اين انگیزه مىکمى

ت خواهد طرف مقابل خود را به ذلّنمونه، گاه شخص فقط مى

 او تحصیل مقام يا مال است؛ کشانده، او را خوار کند و گاه غرض

ل، طرف مقابل را مغلوب کند تا خواهد با بحث و جديعنى مى

ت ياه بیشترى به او کرده، بتواند با اين روش از مادّديگران توجّ

 ى فريب شیطان است.هابهره مند شود. اين روش يکى از روش

-انگیزه الهى: گروهى از افراد، براى خدا بحث و جدل مى -2

خواهند شخص نادان را آگاه و ارشاد کنند که به يا مىها آن کنند.

-گويند يا مىمى « راهنمايى نادان» يعنی  «ارشاد الجاهل» آن 

خواهند شخص گمراهى را هدايت کرده، راه درست را به او نشان 
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گفته  «راهنمايى گمراه » يعنى  «ارشاد المضل» دهند که به آن 

 شود.مى

 «ارکان اعظم » جدل از  گويند اين نوعدانشمندان اخالق مى

نده زهاى ( دين است؛ زيرا اين عمل، روح انسان را ترين پايه)بزرگ

 فرمايد:خداوند بزرگ در قرآن کريم مى ند.کمى

 1من احیاها )نفسا( فکانما احیا الناس جمیعا

کسى که نفسى را زنده کند، مثل اين است که همه مردم را »

 «.زنده کرده است

جا، منظور از احیا، سیرکردن گرسنه و رهانیدن ه در اينالبتّ

اى باالتر و معنايى برتر بلکه مرحله ،کسى از مرگ جسمانى نیست

ت و ناپايدار است. زنده نگه داشتن انسان از مرگ جسمانى، موقّ

است و حیات معنوى و روحانى انسان ماندگار و جاودانه خواهد 

و الهى انجام شود که پس جدل ممکن است با انگیزه اى نیکو . بود

شود با اند و هم مىآيات و روايات هم آن را ستوده و نیکو دانسته

قصدى زشت و شیطانى صورت پذيرد که آيات و روايات نیز آن را 

 اند.نکوهیده و از آن بازداشته
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 ب .کیفیت بحث و جدل

 شود:سه صورت فرض مى موردبراى اين 

ننده در سخن گفتن کخشونت و توهین در جدال: گاه جدال - 1

و بحث با ديگران به خشونت و درشتى دست زده، رفتارش با اهانت 

ى اگر طرف مقابل شود. در اين صورت، حتّو تحقیر آمیخته مى

 هىکننده نیز با انگیزه الجاهل هم بوده و دچار شبهه باشد و جدل

بخواهد آن شبهه را از ذهن او بزدايد، با اين برخورد، باعث 

طرف مقابل به حقیقت و فرو رفتن او در گرداب باطل  نرسیدن

ه، زيرا راهى که او براى بحث و گفت وگو برگزيد ،گرفته نخواهد شد

نامیده  «جدال قبیح » نتیجه مطلوب نخواهد داشت. اين جدال، 

 شود.مى

کننده در جويى و مالطفت در جدال: گاه شخص جدالنرم – 2

وشد تا کو با وفق و مدارا مىگفتن بسیار آرام و نرم است سخن

 طرف مقابل را قانع و از راه و عقیده باطل دور کند. او به شکل

داده، با صبر و حوصله او را به  کامل به سخنان طرف مقابل گوش

نامیده  «جدال احسن » سازد. اين جدال، مواضع خود نزديك مى

 عال در قرآن فرموده است:متّاهلل شود.مى
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لهم بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادِ ربكَ لى سبیلِ إدع اُ

  1حسنأَ بالتى هىَ

 مردم را[ با حکمت ]و برهان[ و پند نیکو به راه پروردگارت»]

 .«فراخوان و با ايشان به نیکوترين شکل مناظره ]و مجادله[ کن

 کند.خداوند در اين آيه، پیامبر را به جدال احسن امر مى

کننده در اين حال، جدال: جدلى در حالت معمولى و عادّ - 3

نرمى  رنجاند، و باکند و او را از خود نمىبه مخاطب خود توهین نمى

ل بلکه مطلب حق را به شک ،و حوصله بسیار نیز با او جدل نمى کند

 «جدال حسن» ند. به اين نوع گفت وگو، کى بیان مىمتعارف و عادّ

ا است و مخاطب ر زيرا از لحاظ کیفیت، نیکو و پسنديده .گويندمى

گويند « احسن » و  «حسن » ه به جدالى البتّ ،به خشم نمى آورد

 که افزون بر نحوه برخورد مذکور، با انگیزه الهى صورت پذيرد.

 بحث و جدل موادّ ج.

 :اندشود که اين مواد دوگونهرسى مىگاه، جدل از جهت مواد برّ
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درست : شخص بايد براى اثبات حق و ابطال کالم و  موادّ- 1

ال درست )حق ( استفاده کند تا پیکار او جد عقیده باطل، از موادّ

 براى نمونه از مسلمات که شخص مقابل هم آن را قبول .نیکو باشد

 دارد، استفاده، و باطل بودن عقیده آن شخص را اثبات کند.

ص بر اثبات حق و مواد نادرست و باطل : ممکن است شخ - 2

ت اى باطل استفاده کند. اين حالهقانع کردن طرف مقابل، از مادّ

 خود دو صورت دارد:

شخص براى اثبات حق، از سخن باطل  :کهصورت نخست اين

طرف مقابل بهره برد؛ يعنى براى اثبات حق به سخن باطلى که 

ك جويد تا شايد او را با سخن خودش سّ گويد، تمشخص مقابل مى

 کوم و براى پذيرش حق قانع کند.مح

براى ابطال سخنان باطل شخص مقابل، منکر  :کهم اينصورت دوّ

 ى شود که شخص مقابل براى اثبات باطل خود، به ناحق ازه حقّادلّ

کند تا شايد بتواند استفاده کرده است. او به حق اعتراف مىها آن

ين که راه او کننده نیز براى اباطل خود را اثبات کند و شخص جدل

شود تا طرف مقابل نتواند باطل منکر حق مى  را ببندد، در مقابل او

آيد که گونه جدل در جايى پیش مىخود را به اثبات برساند. اين
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درست را ندارد و در بحث ضعیف است؛  شخص، توان بحث با موادّ

 نامند.مى «غیرحسن » از اين رو آن را جدل 

 نى، آن است که انسان از موادّجدال و بحث نیك علمى و دي

 درست و حق بهره گیرد و طرف مقابل را قانع کند.

 مخاطب جدال

توان به دو ت پذيرش مخاطب هم مىجدال را از جهت قابلیّ

 قسم تقسیم کرد:

: گاه طرف مقابل بحث، مخاطبى است که ه مخاطب آماد- 1

-مى آمادگى پذيرش عقیده حق را دارد و با همین انگیزه به جدال

تر اش مهمپردازد تا حقیقت آشکار شود. براى او حق از عقیده

ز د، اکننده پى ببرت جدلانیّاست؛ از اين رو اگر با گفت وگو، به حقّ

 عقیده خويش دست خواهد کشید.

مخاطب لجوج : گاه طرف جدل ، مخاطبى لجوج است که  - 2

شرد. فپذيرد و فقط بر عقیده خويش پا مىاى را نمىهیچ عقیده

 ت جدال کننده هم پى ببرد، تسلیم نشدهانیّچنین کسى اگر به حقّ

 بر عقیده خويش پابرجا و استوار خواهد ماند.
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 :موضوع جدال

توان به مورد بحث نیز مى ألهجدال را از جهت میزان ارزش مس

 اقسامى تقسیم کرد:

موضوع مفید: گاه جدال بر سر موضوعى است که ارزش - 1

ا ي، مانند بحث درباره بسیارى از مسائل اعتقادى وگو را دارد گفت

هاى کنندگان بر جدال بهرهکنندگان و نظارتعلمى که براى جدال

 فراوان خواهد داشت.

 اى است که روشنألهگاه بحث درباره مس:  فايدهموضوع بى - 2

کنندگان نخواهد گونه سود عقالنى براى جدالشدن آن هیچ

 . داشت

 :از جهت موضوع گفت وگوتقسیم دیگر جدال 

 جدال در موضوع قابل فهم : بسیارى از امور که مورد گفت -1

شود، در محدوده فهم و درك او قرار دارد. وگوى بشر واقع مى

وگوهاى دينى هاى علمى از امور طبیعى يا انسانى و گفتبحث

درباره اصل توحید و ساير اصول و فروع دين، مباحثى هستند که 
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ر است و انسان مى براى بشر میسّها آن به حقیقتيافتن دست

 دست يابد.ها آن تواند با تحقیق و پرسش از دانايان و... به

جدال در موضوع غیر قابل فهم : برخى امور در محدوده  - 2

گنجد و عقل آدمى را به آن راهى نیست. ذات درك و فهم بشر نمى

و  لمّأآيد و تنمى ر انسان درالهى از جمله امورى است که به تصوّ

 ين موضوعاه صحبت باب ّلبتبرد اانديشه در آن راه به جايى نمى

ست امید اين باب. است در الب نمونه کوچکی مطاين است ابسیار 

 کنند. نظرن ابه آيات قر تریقدوستان با ديد عمی

 

 

 ت.انسان دارای بهترین ساختار اس :شبهه

و معوجی از انسان در مجموع قرآن تصوير ناقص ای که شبهه

ناقص است چون صفات معدودی از انسان و بعضی را ، دهدارائه می

انسان موجودی  طور غیردقیق مطرح کرده است. مثالًههم ب

-هی شروع يافتن حقیقت است و در قرآن بپرسشگر است که نقطه

 .عنوان صفتی از انسان مطرح نشده است
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 آن از ذّم، و مدح نحقیقت اين است که اي: ها ُپاسخ به دکتر س

 سرشتش از نیمی است؛ سرشتی دو موجود يك انسان که نیست

که  است اين به قرآن نظر نکوهیدنی؛ ديگرنیمی و است ستودنی

ند برسا را به فعلیّتها آن ی کماالت را بالقوّه دارد و بايدانسان همه

 و اين خود اوست که بايد سازنده و معمار خويشتن باشد.

« ايمان»وصول انسان به کماالتی که بالقوّه دارد شرط اصلی 

است. انساِن منهای ايمان، کاستی گرفته و ناقص است. چنین 

انسانی حريص است، خون ريز است، بخیل و مُمسك است، کافر 

 تر است، از ايمان، تقوا و عمل صالح و کوششاست، از حیوان پست

 که علم از صورتی ايمان است خیزد. به وسیلهدر راه خدا بر می

شود و به صورت يك يك ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می

 .آيدابزار مفید در می

 آیات ستایشگر انسان

 چیست اول بايد روشن شود که فلسفه کرامت انسان در قرآن 

 :است شده بیان کرامت آيه در نکاتی چه و
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 مِنَ رََزقْناُهمْ وَ الْبَحْرِ  وَ الْبَرِّ  فِی حََملْناهُمْ وَ آدَمَ  بَنِی کَرَّْمنا لَقَدْ  وَ

  1تَفِْضیال خَلَقْنا مِمَّنْ کَثِیرٍعَلى فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّیِّباتِ

و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم. و او را در »

ی پاکیزه هااز روزیها آن خشکی و دريا به حرکت در آورديم و به

 «ی خود برتری داديم.هاآفريدهبخشیديم و بر بسیاری از 

-ی انسان از نظر قرآن، داشتن علم ويژههايکی ديگر از ويژگی

ای است که خداوند به انسان داده و او به مالئکه عرضه کرده و 

 زمینه پذيرش و خضوع مالئکه شده است: 

قالَ أَْنبِئُونِی وَ عَلَّمَ آدََم اْلأَسْماَء کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُْم عَلَى الْمَالئِکَةِ فَ

 2بِأَسْماءِ هُوالءِ إِْن ُکنْتُمْ صادِقِینَ

و آنان پس از آگاه شدن از حقیقت اين اسما، چنین پاسخ  

 3قالُوا سُبْحانَكَ ال عِلَْم لَنا إاِلَّ ما َعلَّمَْتنادادند: 

 مسجود فرشتگان
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 31 -بقره   2.
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های ارزش وجودی انسان در يکی از مبانی کرامت و از نشانه

سجده فرشتگان بر انسان است. خداوند در سوره اعراف قرآن، 

 فرمايد:می

وَ لَقَْد خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ ثُمَّ ُقلْنا ِللْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا لِآَدَم 

 1فَسَجَدُوا إاِلَّ إِبْلِیسَ لَمْ يَکُنْ ِمنَ السَّاجِدِينَ

ورت انسانی را آفريده، سپس به او صها خداوند در آغاز انسان

داده و در همین صورتگری بوده است که خواسته او را خلیفه 

 2در روی زمین قرار دهد.نسانهای قبل ا

از تعبیر جعل به جای خلق استفاده برده و آنگاه به مالئك 

ده دستور داده تا انسان را سجده کنند، از اين آيه نه تنها استفا

ه و متعالی است، بلک شود که انسان و نه آدم دارای مقام واالمی

شود، زيرا اگر موجودی برتری انسان بر مالئکه نیز استفاده می

امل نبود، درست نبود که وجود کها آن تر از مالئکه و افضل برکامل

 بر وجود ناقص خضوع و کرنش کند.

                                                           
 11سوره األعراف، آيه  .1
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ديگر، آنکه هر چند مالئکه در آغاز نسبت به خلیفه شدن نکته

د شداشتند، اما پس از آنکه معلوم اعتراض نسانهای قبلیابه انسان 

ات بشری همچون فسادگری و انسان با همه اوصاف و خصوصیّ

خونريزی، باز ويژگی دارد که ناچار به اعتراف قصور فهم خود 

ها آن دهد، بالفاصلهاست، آنگاه که خداوند دستور به سجده می

 پذيرند.کنند و اين برتری را میسجده می  فَسَجَدُواهم 

تی نیست تا م: آنکه در سجده مالئك به آدم خصوصیّه سوّنکت

ناظر به انسان رزش کرامت برای آدم تنها ثابت شود، چون جعل ا

آدم است، دلیلی ندارد که کرنش و خضوع است و کرامت از بنی

 سجده سورة األعراف، 11ة آي در ويژه آنکهمخصوص آدم باشد، به

 همه به خطاب در ندخداو که شودمی مطرح آن از پس آدم به

 :گويدمی امتنان و نعمت ذکر باب از و هاانسان

دَمَ سْجُدُوا آلاکَةِ ْلمَالئِلِ قُلْنا ثُمَّ صَوَّرْناُکمْ ثُمَّ خَلَقْناکُمْ لَقَدْ وَ

 فَسَجَدُوا إاِلَّ إِبْلِیسَ لَمْ يَکُنْ ِمنَ السَّاجِدِينَ

بوده و در يعنی سجده مالئکه به عنوان پديدهای تاريخی 

ی تاريخی عینیت الزم است. در آن زمان به جز آدم کس هاپديده

 ديگر نبوده است.
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ت سجده تعبیراتی است که در نکته ديگر و شاهد بر عمومیّ

ی آمده سوره حجر بیان شده است. در آنجا مسئله به صورت کلّ 

 است: 

 1مَسْنُونٍوَ لَقَدْ خَلَْقنَا اْلإِنْسانَ مِنْ صَْلصالٍ مِنْ حََمإٍ 

وَ إِذْ قاَل رَبَُّك ِللْمَالئِکَةِ إِنِّی خالٌِق بَشَرًا مِْن َصلْصاٍل مِنْ حَمٍَإ 

فَإِذا سَوَّيْتُُه وَ نَفَخُْت ِفیهِ مِْن رُوحِی فَقَعُوا لَُه ( 28)مَسْنُونٍ

  2(29)ساجِدِينَ

ت یّيعنی سجده مالئکه جنبه شخصی نداشته و ناظر به کلّ

هر چند سخن درباره اشرف  ويژگی او بوده است.انسان با 

 مخلوقات بودن انسان نگاهی ديگر به انسان و ارزش اوست، اما از

، جا که قرآن با تعابیر مختلف درباره جايگاه انسان سخن گفتهآن

ه تواند قابل توجّمی اين تعبیر هم در نشان دادن کرامت انسان

 .باشد

 انسان اشرف مخلوقات
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 شواهد کرامت ذاتی، آياتی است که قرآن انسان رايکی ديگر از 

داند و خلق انسان را در نیکوترين صورت اشرف مخلوقات می

کند و خداوند با آفرينش وی به کاری که انجام گرفته معرفی می

 گويد.آفرين باد می

هر چند سخن درباره اشرف مخلوقات بودن انسان نگاهی ديگر 

 جا که قرآن با تعابیر مختلفآن به انسان و ارزش اوست، اما از

دادن درباره جايگاه انسان سخن گفته، اين تعبیر هم در نشان

 ه باشد.تواند قابل توجّکرامت انسان می

قرآن کريم پس از شرح چگونگی آفرينش انسان و سیر مراحل 

 گويد: می آن

بِناًء وَ صَوَّرَکُمْ فََأحْسَنَ اللَُّه الَِّذی جَعََل لَکُُم اْلأَرْضَ َقراراً َو السَّماءَ 

صُوَرَکُمْ وَ رَزََقکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فََتبارَكَ اللَّهُ رَبُّ 

 1الْعالَمِینَ

گاه آفرينشی ديگر پديد آورديم، آفرين باد بر خدا که آن

 بهترين آفرينندگان است.
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 در جايی ديگر آمده است:

 1ا الْإِنْساَن فِی أَحَْسنِ تَقْوِيمٍلَقَدْ خَلَْقنَ

 «به راستی انسان را در نیکوترين اعتدال آفريديم.»

ها هر چند ناظر به بهترين آفرينش و نیکوترين اين توصیف

صورت انسان است، اما سخنان ديگری در قرآن آمده است که 

 کند:تر را بیان میای روشنبرتری انسان به گونه

کَرَّْمنا بَنِی آدََم وَ حََملْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحِْر وَ رََزقْناُهمْ مِنَ وَ لَقَْد 

 2کَِثیٍر مِمَّنْ خَلَْقنا تَفْضِیالًالطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى 

ها دهتنها به انسان کرامت بخشیده، بلکه او را بر بسیاری از آفري

ه توان به موقعیت انسان از نگامی برتری داده است. به همین دلیل

 قرآن به عنوان اشرف مخلوقات و در بهترين حالت، سخن گفت.

 دارای علم ویژه خداوند
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-های انسان از نظر قرآن، داشتن علم ويژهيکی ديگر از ويژگی

ای است که خداوند به انسان داده و او به مالئکه عرضه کرده و 

  زمینه پذيرش و خضوع مالئکه شده است:

وَ عَلَّمَ آدََم اْلأَسْماَء کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُْم عَلَى الْمَالئِکَةِ فَقالَ أَْنبِئُونِی 

 1بِأَسْماءِ هُوالءِ إِْن ُکنْتُمْ صادِقِینَ

، چنین پاسخ ءو آنان پس از آگاه شدن از حقیقت اين اسما

  دادند:

 2قالُوا ُسبْحانَكَ ال ِعلْمَ لَنا إِالَّ ما عَلَّمْتَنا

 3تَقْوِيمٍ أَحْسَنِ لَقَدْ خَلَْقنَا الْإِنسَاَن فِی

 «.آفريديم اعتدال نیکوترين در را انسان براستى[ که]»

 که است موجودی اين هاینام همه انسان، و بشر آدم،

 ويژگی به اسمی هر و دارد را خود معنای کدام هر اما شناسیم،می

 .دارد اشاره ایجداگانه
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علیه )مخلوق که نژادش از نسل حضرت آدم يعنی نوعی از آدم،

 يعنی. است ظاهر و جلد پوست، معنی به بشر،  است؛ (المالسّ

 پوشیده پشم و مو با حیوانات مانند بدنش و جسم که موجودی

 آدمی و بشر اين يعنی انسان،  شده؛ پوشانده پوست با بلکه نشده،

مبتال به ست و هم ا اُنس اهل هم است، جسم و روح از متشکّل که

گیرد هايش، خیلی زود اُنس مینِسیان )فراموشی(، با تمامی ويژگی

 کند.و خیلی سريع و زود هم فراموش می

خطاب « يا بنی آدم»خداوند سبحان، يك جا اين مخلوقش را 

 پیامبرش به و «هاانسان ای س، يعنیايها النا»کند، جای ديگر می

ه يا ساير موجودات يا اجنّفرشتگان  ةمن از دست :که بگو فرمايدمی

 .1اَناَ بَشَرٌ مِثلُکُمنیستم، بلکه بشری مثل شما هستم 

 ،«قوام». آفريدم «قوام بهترين» در را انسان که فرمود –الف 

 تناسب به موجود بقای و ثبات که شرطی هر و چیزی هر يعنی

ام هستی مستلزم نظ در اشنقش و جايگاه و اشآفرينش از هدف

، بلکه «قوام»آن باشد. لذا فرمود: جنس انسان، نه تنها دارای 
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 « تقويم» بهترين قوام است. يعنی هر چه که هست، بر اساس 

 آفريده شده است و خلقت انسان، بهترين تقويم است.

 و هادندان مثل دارد، جمادات با مشترکی وجوه انسان –ب 

چنین وجوه مشترکی با مه – اشنطفه حتّی و هايشاستخوان

ت نطفه، خون، گوشت، استخوان، خوردن، حیوانات دارد، مثل کیفیّ

 با مشترکی وجوه چنینهمخوابیدن، جماع برای تولید مثل و ...  

 شرح وقتی متّعال خالق رو، اين از – عقل و روح مثل دارد، مالئك

 خلقت از بیان که جايیآن تا دهد،می را انسان خلقت چگونگی

آورد؛ خب نمی « اَحسن» ی و حیوانی اوست، هیچ سخنی از دّما

ها و سلسله مراتب آفريده حیوانات بسیاری نیز با همین ويژگی

رسد به تر. اما وقتی میاستر و حسّتر، قویاند، چه بسا بزرگشده

ی ، )يعنی از نوع مادّ«خلقت ديگری در او انجام دادم»اين که 

نیست( و از روح خودم )روح از چیزی خلق نشده، بلکه از امر 

فرمايد: پروردگار است( به اين حیوان دمیدم و انسان شد، می

 ت فرمايید:حال به آيه دقّ  .اَحسن الخالقین
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ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغًَة فَخَلَقْنَا اْلمُضْغَةَ 

 أَحْسَنُ  اللَّهُ فَتَبَارَكَ  آخَرَ  خَلْقًا أَنشَأْنَاهُ ثُمَّ امًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًاعِظَ

 1الْخَالِقِینَ

 به] را علقه آن پس. درآورديم علقه صورت به را نطفه گاهآن»

 هايىاستخوان را مضغه گاهآن و گردانیديم، مضغه[ صورت

ا گاه ]جنین ر، آنپوشانیديم گوشتى با را هااستخوان بعد ساختیم،

در[ آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا که بهترين 

 .«آفرينندگان است

 از و حیوانی به نباتی از نباتی، به جمادی از انسان پس –ج 

. شد داده او به «شدن» استعدادهای و رسید روحانی به حیوانی

سقوط کند، تا آنجا که از ترين مراحل حیوانی تواند به پستمی

تا  تواندمی ؛ و2کَاألنعام بَلهُم اضلّ .تر گرددحیوان نیز پست

نه به جماد  ؛3باالترين مراحل کمال پیشرفت کند و خلیلُ اهلل شود

چنین امکان و استعدادی داده شده، نه به حیوان، نه به جنّ و نه به 

 است.  أَحْسَنِ تَقْوِيمٍن همان فرشتگان. خب اي
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 گفته که نیست حیوانی جسم خلقت از بحث اينجا، در پس –د 

 و آيدمی روزشت نظر به يکی – کوتاه يکی و است بلند يکی: شود

. منظور از ناقص يکی آيد،می دنیا به سالم يکی – زيبا يکی

 یترين بدنی، جسمی و مادّترين و سالمخوشگلأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

 باشد.نمی

 ها،قوام بهترين و( تقديرها) هااندازه بهترين معنای –ه 

خشك  چوب يا مجسّمه يك مثل را او که نیست اين نیز هااعتدال

آفريده باشند که هیچ نوع تغییری به او راه نداشته باشد و يا 

 اساساً از نظام علّی )علت و معلول( مستثنی باشد.

ز انسان، که اگر چه از مغ «مغز» در نظام خلقتِ بدن نیز همین 

تواند به عالَم اشراف تر است، اما میو خر کوچك گدنفیل و کر

 علمی پیدا کند و ...، با يك ضربه سبك و يا سنگین، دچار نقص و

 از سال نود هشتاد، که را دستش پوست همین و –شود اختالل می

 آتش روی اگر شود،می نو استهالك محض به باز و کشدمی کار آن

 .سوزدمی نايلون سوختن مانند بگیرد،
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طور است. عقل و فطرت نیز همین طور روح آدمی نیز همین

کنند و چنان ی نور، معرفت پیدا میهستند. با يك جرقه

کنند، و با کمترين توجه به درخشند که عالمی را روشن میمی

گردند که هیچ ظهور و نفس حیوانی، چنان ضعیف و مدفون می

 شود.آنان ديده نمیبروزی از 

پس اگر کسی بهداشت و سالمت را رعايت نکرد و سبب بروز 

اگر کسی احکام را  –اختالل در خلقت خودش و يا نسلش گرديد 

رعايت نکرد و سبب بروز بسیاری از ابتالئات در خودش و نسلش 

 اعانو اگر نبود، مراقبت با بارداری اگر نبود، سالم نطفه اگر –شد 

 بهضر اگر کرد، مصرف را[ مضرّ و مفید يا حرام و حالل از] هاخوراك

چ هی تنها نه گذاشت، اثر نطفه روی و ،... ترسید شد، عصبانی ديد،

منافاتی با عدل خدا، نظام آفرينش، قوانین حاکم بر آن و نظام 

 خلقت اَحسن ندارد، بلکه عین آن است.

 –آيا اگر کسی چاقويی در چشم کسی فرو کند و او کور شود 

 شیمیايی بمب – بیايد دنیا به ناقص طفلش و نطفه و بنوشد شرابی

لوده کند و خون آ را هوا – شوند معلول هانسل و بیاندازد اتمی و

 اوالد تعداد تا بیاندازد راه بیولوژيکی جنگ –مادر کثیف شود 
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 با منافاتی ،... و شود زياد( ايران مثل) جامعه يك در الخلقه ناقص

 اين تَقِْويمٍ أَحْسَنِ  معنای آيا دارد؟ آفرينش نظام بر حاکم قوانین

 ! شود؟ اثربی انسان روی چیز همه که است

 

 

ست موضوع جبر انسان مختار آفریده شده اشبهه: آیا 

 ن. آختیار در قرو ا

نفهمیدن مفهوم و ن ادن آيات قرکرآقای دکتر سها با مخلوط

ختیار و اقالب جبر  ن گرفته که دراز قرادی کودکانه ايراآيات 

ه مدر ابتدا ذکر سه مقدّپردازيم. می مطرح نموده. که به پاسخ آن

 ضروری است:

يابد که در انجام . هر انسانی با فطرت و عقل خويش درمی1

نجام تواند کارهايی را ابسیاری از امور قدرت و توانايی دارد و می

آن را  دهد يا ترك نمايد. اين مطلبی است که هیچ عقل سلیمی

 وکند چرا که زندگی انسان با اعمال انسان گره خورده انکار نمی

 عملکرد انسان بسته به انتخاب انسان در عمل است.



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1515 

 

به همین دلیل است که مجرمان را به خاطر جرمشان سرزنش 

ستايند و اين کنند و نیکوکاران را به دلیل اعمال خوب میمی

 ی دررد. لذا کوچکترين شکّپاداش و مجازات بدون اختیار معنی ندا

 وجود اختیار برای انسان نیست.

ر دکند که . از طرف ديگر هر انسانی نیز به اين مطلب اقرار می2

حیات و مرگ انسان،  انجام بعضی امور دست او بسته است. مثالً

اری ماتی که برای اعمال اختیقدرت و توانايی، استعداد و اکثر مقدّ

ی اختیار ه اختیارات وی خارج است. حتّ انسان الزم است از محدود

 انسان بدون اختیار او در نهادش گذاشته شده است.

تمام موجودات عالم در بوجود آمدن، بقا و استمرار خويش  .3

 عنايت و رحمت محتاج مبدأ اعالی آفرينش هستند. همه محتاج

 از جهان خالق توجّه لحظه يك اگر که باشندمی عالم پروردگار

 .گردندمی عدم به مبدّل موجودات تمام شود قطع هستی

رسیم که انسان و افعال او مات به اين نتیجه میاز جمع اين مقدّ

در میان دو حالت جبر و اختیار قرار دارد. انسان در بکارگیری 

قدرت خود در انجام امور و انتخاب مسیر زندگی مختار و آزاد است 

کند. هف آن را بیان میسوره ک 29و اين همان مطلبی است که آيه 
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ماتی که و از طرفی ديگر هستی انسان و قدرت وی و تمام مقدّ 

شود. و همان طور برای اعمال خود دارد از سوی پروردگار افاضه می

که در پیدايش اين امور به خداوند نیاز دارد در ادامه و بقاء آن نیز 

ل ه و عنايت اوست. آری انسان با اختیار خويش عممحتاج توجّ

کند و مختار است ولی همین اختیار وی موهبتی است از سوی می

 است. خداوند که به صورت اجبار در نهاد وی گذارده شده

ت و اراده بنده به کند که مشیّسوره انسان بیان می 30آيه 

ت خدا به ت و اراده خداوند وابسته است. پس اراده و مشیّ مشیّ

ه ترتیب بدون واسطاو. بدينگیرد نه به فعل می قاراده بنده تعلّ 

ه ق گرفتاراده خدا به اراده انسان و با واسطه به فعل انسان تعلّ 

گیرد. پس است چرا که افعال انسان از اراده انسان سرچشمه می

 افعال انسان اختیاری است چون مستند به اراده اوست اما اختیار

ق متعلّ  انسان مستند به اختیار ديگری نیست بلکه به اراده خداوند

 .است

رين جبر و اختیار از مسائل بنیادين فلسفی است که همه متفکّ

عالم را در طول هزاران سال به خود مشغول داشته است. شبهه در 

دی که خصوص اراده و آزادی فطری انسان در انجام کارهای متعدّ



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1517 

 

گیرد. زند، از دو منبع سرچشمه میدر طول زندگی از او سر می

های مهم اين یزيك و مکانیك يکی از سرچشمهديدگاههای علم ف

دارد شبهه است که با طرح نظام قانونمند علت و معلول مدلول می

ای در اين جهان از قید روابط علی و هکه گويا حرکت هیچ ذرّ

رو تفويض اختیار به قوانین جهانی مکانیك مستثنی نیست و از اين

 نمند است.انسان در واقع در حکم خلل در اين نظام قانو

خواهند شود که میگرايانی مطرح میاين شبهه از سوی مطلق

تهای ذهنی انسان تمام اعمال و رفتار و عواطف و تفکر و ساير فعالیّ

ی ها توجیه کنند! مکانیك نیوتونی و دنبالهبا قوانین اهرم را صرفاً

کاملی بر رفتار جرم و  ت احاطه نسبتاًطبیعی آن يعنی تئوری نسبیّ 

ات علمی نیوتون و ت و انرژی دارند، اما کسانی که نظريّحرک

ای کنند، نه احاطهاينشتین را بر رفتار و عواطف و تفکر اطالق می

شناسند. با اين بر آن نظريات علمی دارند و نه عواطف انسان را می

حال اکنون چندين دهه است که فیزيك کوانتم بر مبنای عدم 

ه شکل گرفته است و لذا ات اولیّت در رفتارهای حرکتی ذرّحتمیّ

-ت مکانیکی در اعمال و رفتار انسان ديگر بیگفتن از جبريّسخن

 که انسان، اراده مورد در شبهه اصلی سرچشمه اما  مورد است.

-می ناشی خداوند وجود بر اعتقاد از دارد، بیشتری بسیار قدمت
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 حوادث بر محیط او علم و آفرينش جهان بر مقدّم او ذات که شود

 آشکار تناقض الهی مشیّ با گويا انسان اراده لذا است، عالم اين

ر اعمال و کردار خود همواره مجبور به پیروی مطلق د انسان و دارد

 از علم ازلی الهی است.

با اين  يیهیچ يك از مکاتب فکری در جهان اسالم که رويارو

تضی مسأله به نحو مق اند، به حلّمسأله را برای خود هدف قرار داده

اند هی کردبه ناچار يا اراده انسان را قربانها آن اند. اکثرنايل نیامده

 رارال قؤتا علم ازلی خدا محفوظ بماند، يا علم ازلی خدا را مورد س

جای قرآن حکیم با اند تا اراده انسان تثبیت شود. در جایداده

رد ال خوب يا بد موشويم که انسان را به خاطر اعمآياتی مواجه می

کنند و در دهند و عقوبت و پاداش را مطرح مینکوهش قرار می

عین حال آيات ديگری که علم خداوند را محیط بر جهان و حتی 

 کنند.الهی معرفی می هدايت انسان را وابسته به مشیّ

معیار عمومی در سرتاسر قرآن چنین است که نیل به ايمان از 

گیرد، اما ايمان ر و شهود صورت میتفکّ ، دعوت و «اِنذار»طريق 

پايان راه نیست، زيرا از آن پس نیز انسان نیاز به هدايت دارد که 

وابسته به اراده خداوند است. يعنی در متن قرآن حکیم به دفعات 
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راتی مواجهیم مبنی بر اين که خداوند هرکسی را که اراده با تذکّ

ار و کند، ولی کفّاه میکند و اگر اراده کند، گمرکند، هدايت می

کند. اين بدان معنی است که وقت هدايت نمیمنکرين را هیچ

درهای هدايت به روی منکرين بسته است، اما کسی که ايمان 

آورده است، اگر در تشخیص حق از باطل دچار اختالف و شبهه 

ت روی کند. دقّ می يیبشود، خداوند او را به طرف حقیقت راهنما

سیار ضروری است، زيرا منظور قرآن حکیم از اين ب« هدايت»کلمه 

 عبارت است از هدايت در طول مسیر ايمان، و ندرتاً کلمه عمدتاً

ممکن است اين کلمه در معنای هدايت از کفر به سوی ايمان به کار 

 رفته باشد:

ذْنِِه وَاللّهُ ... َفهَدَى اللُّه الَّذِينَ آمَنُوْا لَِما اخْتَلَفُوْا فِیِه مِنَ الْحَقِّ بِإِ

 1يَهْدِی مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّْستَقِیمٍ

حق با هم  مورد در آنچه در را آورندگان ايمان خداوند و»

اختالف داشتند، هدايت کرد و خداوند هر کسی را بخواهد به راه 

 «.کندمستقیم هدايت می
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إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُولَ کَْیفَ َيهْدِی اللُّه قَوْمًا کَفَرُوْا بَعْدَ 

 1حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَاللّهُ الَ َيهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

 آن از بعد شدند کافر که را قومی کند هدايت چگونه خداوند»

 و رسول حقّانیّت بر بودند داده شهادت و بودند آورده ايمان که

 هدايت را ظالمان خداوند بود؟ شده ظاهرها آن بر حق هاینشانه

 «.کندنمی

آيد که منظور از میاز مضمون اين دو آيه و آيات ديگر چنین بر

هدايت، هدايت از کفر به سوی ايمان نیست، بلکه هدايت يکی از 

مظاهر اراده خداوند است که به برکت آن شخصی که ايمان آورده 

قرار  يیمورد راهنما است، در مسیر تشخیص حق از باطل همواره

 يیکه سخن از خروج انسان از ظلمت با راهنما يیی جاگیرد. حتّمی

خداوند و ورود وی به حوزه نور مورد نظر است، باز هم مقصود 

اند ولی بعد از نیل به به ايمان دست يافته کسانی است که قبالً

ايمان نیز همواره نیازمند هدايت خداوند برای خروج از ظلمت و 

جای قرآن با آياتی مواجهیم با اين ورود به حوزه نورند. در جای
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و اين آشکارا نشان  وَاللُّه اَل َيهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَمضمون که:

 .شودمی شروع ايمان از بعد  ای است کهدهد که هدايت مرحلهمی

فَأَمَّا الَّذِينَ آَمنُواْ بِاللّهِ وَاعَْتصَمُواْ بِهِ فَسَیُدْخُِلهُمْ فِی رَحَْمةٍ مِّنْهُ 

 1وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَیِْه صَِراطًا مُّسْتَقِیمًا

ن آوردند و به )رشته خدا( چنگ انداختند، ايما که آنان اما»

رحمت و فضل خود را شامل آنان خواهد کرد و آنهارا از خداوند 

طريق مسیری که مستقیم است، به سوی خود هدايت خواهد 

 «.کرد

 وضوح به مستقیما صراطا ترکیب نحوی آيه فوق و عبارت

تقیم نیست، مس صراط طرف به هدايت مقصود که میدهد نشان

شاره به بلکه هدايت در امتداد صراط مستقیم است. آشکارترين ا

شیوه هدايت و اين که هدايت در دست خداوند است و اين که 

هدايت شامل کسانی میشود که قبال به زينت ايمان آراسته 

 اند، در آيه شريفه زير متبلور است:شده

إِنَّ الَّذِيَن آمَنُواْ وَعَِملُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِِإيمَانِهِمْ َتجْرِی 

 1تَحْتِهِمُ األَنْهَارُ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِمِن 
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 خدايشان دادند، انجام صالح کارهای و آوردند ايمان که آنان»

 جنّتهای درها آن و میکند هدايت ايمانشان به عنايت با راها آن

ها آن دها از زير جايگاهرو که حالی در کرد، خواهند زندگی پرنعمت

 .«روان است

روی اين نکته تشريح اين مسأله است که در  مراد ما از تأکید

ايدئولوژی قرآن، کافرين و ظالمین و فاسقین به طور صريح از 

ر آورندگان از اين نعمت برخوردااند، اما ايمانهدايت محروم شده

شوند و آن هم به صورت جبری، يعنی يك شخص مؤمن نبايد از می

کسی شايستگی خدای خود طلبکار باشد، بلکه تعیین اين که چه 

ار هدايت شدن را دارد يا ندارد، در دست خداوند است. آيا اين معی

از آن « هدايت»ت ما روی کلمه نظیری نیست؟ حساسیّتی بیتربیّ

رود که سخن از هدايت افرادی می صاًجهت است که اينجا مشخّ

ت دايبرای ه اند. اما مگر نزول قرآن صرفاً ز شدهبه ايمان مجهّ  قبالً

بوده است؟ قرآن در درجه نخست برای خروج انسان از  مومنین

 آلود و انکارآمیز و ورود وی به حوزه ايمان نازل شدهتفکر شرك

 فرمايد:است، چنانکه می
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وَمَا  (29)إِنَّ هَذِهِ تَذِْکرَةٌ فََمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلًا

 1(30)اللَّهَ کَانَ عَِلیمًا حَکِیمًاتَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ 

 بخواهد، کس هر و است عبرتی( آيات) اين که درستی به» 

 آن مگر خواهید،نمی شما و. کند اختیار خود خدای سوی به راهی

 «.است حکم صاحب و عالم خدا قطعا بخواهد، خدا که

ری يابیم که قرآن پند و تذکّمیاز مضمون آيات به وضوح در

تواند از تاريکی کفر به کمك آن هرکس اراده کند، میاست که 

ر هم به اين تذکّ  بدرآيد و به حوزه پرنور ايمان واصل شود. اما ضمناً

همان وضوح و تأکید در مضمون آيات وجود دارد که چیزی را که 

ی اگر مقصود تواند اراده کند، حتّخدا اراده نکرده است، انسان نمی

دست بردارد و به ايمان نايل شود. ظاهر  آن باشد که انسان از کفر

ی کسانی که قرآن را نوشته دست بشر ه متناقض است، اما حتّقضیّ

دانند، به خوبی آگاهند که احکام قرآن بسیار سنجیده و می

اس، يعنی ر کرد که اين نکته حسّتوان تصوّمنسجم است. هرگز نمی

به نحوی نسنجیده اراده انسان و رابطه آن با اراده خداوند در قرآن 

تدوين شده باشد. قرآن حکیم در دو آيه متوالی فوق به وضوح بر 
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های خداوند درس بگیرد و فرمايد که از نشانهانسان يادآوری می

خاذ اتّ»ديگر همین کند، و از سوی« خاذاتّ»راهی به سوی خداوند 

نیز به طورکامل ناشی از اراده انسان نیست، بلکه انسان « طريق

تواند اراده کند که خداوند اراده کرده است. اگر چنین را میچیزی 

ی که خواهی گسترده و آن عقوبتهای حادّاست، پس آن مسئولیت

 شود، چه لزومی دارد؟ر داده میجای قرآن تذکّدر جای

م شده است که در قرآن شريف تا اينجا اين مقدارش بر ما مسلّ

در خصوص منکرين ايمان آورندگان است، اما  مختصّ « هدايت»

 وپند »است که در مجموع به معنی « انذار»ر و روش عمومی بر تذکّ

و نظائر « با خبر کردن از عواقب شوم»، «هشدار دادن»، «نصیحت

 شود:آن تعبیر می

 1يَا أَيُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

 و دهندهبشارت و شاهد عنوان به ترا ما پیامبر، ای»

 «.فرستاديم هشداردهنده

 1وَسَوَاء َعلَیْهِْم أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَْم تُنذِرْهُْم الَ يُؤْمِنُونَ
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هشدار بدهی، چه ها آن يکسان است، چه بهها آن برای »

 «.آورندندهی، در هر حال ايمان نمی

 2عَبْدِهِ لِیَکُونَ ِللْعَالَمِینَ نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِی نَزَّلَ الُْفرْقَانَ َعَلى

 عبرتی تا کرد نازل خود بنده به را حجّت اين کهآن گرامی»  

 «.باشد جهانیان برای

ات آن مشتقّ و «تبارك» کلمه ترجمه برای مناسبی روش هیچ

ر رو اگو امثال آن سراغ نداريم، از اين« برکت»و « مبارك»مانند 

 متناسبی نیست، از يیترجمه فوق حاوی بار معنادر « گرامی»کلمه 

و « فرخنده»خواهیم. ما کلماتی مانند خوانندگان عذر می

را  blessedو کلمه انگلیسی « قوتلو»و يا کلمه ترکی « خجسته»

را معادل مناسبی برای ها آن مورد آزمايش قرار داديم، اما

 نیافتیم. «تبارك» کلمه

انگیزی مواجهیم: توضیح اينك با وظیفه سنگین و هراس 

مسأله مربوط به اراده خداوند و رابطه آن با آزادی نسبی بشر در 

آن، درك  و مسئولیت اخالقی وی که بدون حلّ انتخاب خیر و شرّ
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ی مواجه شود. ما سلسله پیام قرآن ممکن است با مشکالت جدّ

شروع کرديم و « حقیقت مطلق»بحثهای کنونی را از مدخل 

-مسائل و شبهات موجود را از همین مدخل پی میه یّتوضیح کلّ 

گیريم. روش ما عالوه بر استدالل منطقی، به مراجعه بر سیرحوادث 

ی است. متکّ ها آن و استنتاج نتائج مناسب ازها آن واقعی و تحلیل

مطالعه « بودن»ها را در حالت اين بدان معنی است که ما پديده

مورد عالقه « تکوينی»الت در حها آن تکنیم، بلکه موجوديّنمی

ها، زيرا خلقت امری ال با ساير پديدهماست، آن هم در ارتباط فعّ

اند که چرا استاتیك نیست، بلکه تکوينی است. بسیاری پرسیده

عیب و نقص و در اوج کمال چیز را به صورت کامل و بیخداوند همه

ت قّاين همه راه پر مش نیافريده است و چرا انسان مجبور به طیّ

ت خود از طريق ايمان است. پاسخ آن است برای اعتالی شخصیّ

محدود  ل در مضمون آن نباشد و صرفاً که، خلقتی که تبديل و تحوّ

آل باشد، خلقتی است استاتیك که جهانی ايده يیبه تصوير نها

ت فقدان عنصر حرکتی فاقد بعد زمان است. چنین خلقتی به علّ

رو با حقیقت حیات باشد و از اين تواند شامل حیات و زايندهنمی

ات شامل حرکت است. حقیقت مطلق بیگانه است. خلقت بالذّ

ای نگهداری مطلق مانند گوهری نیست که برای ابد در صندوقچه
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د اين جهان شده باشد. حقیقت مطلق همواره در حال خلق مجدّ

 گیرد.است و ظهور نو از بطن کهنه به برکت آن صورت می

ترين الگوهای یها در مسیر تکوينی از ضرورمطالعه پديده

ر انسان وجود دارد دی در طرز تفکّتحقیقی است و انحرافات متعدّ

شود. حرکت ناشی میکه از طرز نگاه وی بر جهانی استاتیك و بی

کرانگی حقیقت مطلق و اين که حقیقت مطلق ما در مورد بی مثالً

کند، به آشکار می چه مطلبی را در مورد کدام امر مجهول بر ما

ل شديم و دريافتیم که من قادر مثال وبالگ نويسی من متوسّ

نیستم در طول چندين سال همه جوانب اين مسأله را طوری 

تشريح کنم که همه حقائق را در مورد حادثه وبالگ نويسی خودم 

گفته باشم. سپس از اين مثال به احوال جهان گذر کرديم و بر ما 

رين عالم در طول همه اعصار با کار متفکّم گشت که همه مسلّ

حقیقت »توانند احوال عالم را که همان جمعی خود نمیدسته

کرانگی يا جان جهان است، بیان بکنند. در آن مرحله که بی« مطلق

راحتی دريافتیم که علم انسان حقیقت مطلق بر ما آشکار گشت، به

ين صورت، حادثه در بهتر تواند محیط بر جهان باشد و اين علمنمی

شود. بنا پايان اين جهان محسوب میکوچکی در سیر حوادث بی

براين بخش بزرگی از رازهای جهان همواره بر وی پوشیده خواهد 
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بود. سپس از اين نقطه انطالق به مسیر خود ادامه داديم و 

صال انسان به دريافتیم که تسلیم در برابر حقیقت مطلق موجب اتّ

و ايمن شدن روح وی و افزايش قدرتهای وی فطرت انسانی خود 

دست حقیقت انسانی است که به خواهد بود، زيرا انسان آزاد صرفاً

 اند.ها هنوز بَردهآزاد شده است، باقیمانده انسان

گیرد. درك ما از مسأله جبر و اختیار نیز از اين منظر شکل می

سان ناقض ما به ياری خدا مستدل خواهیم کرد که نه تنها اراده ان

به  علم ازلی خداوند نیست، بلکه اين اراده انسانی وابستگی تامّ

کرانگی آن دارد. به عبارت ديگر نفی حقیقت حقیقت مطلق و بی

کند، تنها انسان را صاحب اراده نمیمطلق و علم ازلی خداوند نه

کند. اگر قرار باشد انسان ای ابدی تبديل میبلکه او را به برده

ای هرچند نسبی بوده و در کارهای خود از آزادی عمل هدارای اراد

ای داشته برخوردار باشد، اين اراده و آزادی بايد سرچشمه نسبی

-که اعتقاد به وجود خداوند را ناقض اراده بشر می يیباشد. آنها

ه کنند که نفی وجود خداوند نیز آنان ل بايد توجّ دانند، در درجه او

کند. نفی خداوند به منزله انکار حقیقت میصل نرا به اراده آزاد متّ

مطلق و ترسیم تصويری از جهان هستی است که هیچ حقیقتی در 

آن پايدار نبوده و هیچ معیار اخالقی ثابتی برای تشخیص صواب از 
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-ناصواب وجود ندارد. انسان در چنین جهانی در هر گامی که برمی

-، با مانع مواجه میآوردخورد، و به هر سو که رو میدارد، زمین می

شود، هیچ چیزی برای او قابل پیش بینی نیست، کاری که امروز 

شود و انسان در راه منزل خود نمايد، فردا غیر ممکن میممکن می

تواند صاحب اراده شود. آيا انسان در چنین جهانی مینیز گمراه می

ند، کيت باشد؟ لذا آن چیزی که با اراده آزاد انسان تداخل میو حرّ

وجود خداوند نیست، بلکه سرکشی و عصیان انسان در برابر 

دهد که خود را حقیقت مطلق جهان است که وی را بدانجا سوق می

در جايگاه خدايان قرار دهد و خود را به برده تبديل کند. با اين 

گذاريم، حال هنگامی که در حوزه شناخت حقیقت مطلق گام می

قض روشن کنیم. اين چه تناقضی تکلیف خود را بايد با اين تنا

ی اشخاص رين عالم و حتّاست که صدها و هزاران سال ذهن متفکّ

عادی را به خود مشغول داشته است؟ اگر انسان در اين زندگی 

نی است، چنانکه در قرآن ات اخالقی معیّدارای وظائف و تعهدّ

شريف بدان تأکید شده است، پس بايد از اراده نسبی و آزادی 

در طول اعمال و  چند محدودی برخوردار باشد. اما او ضمناًعمل هر

کردار خود مجبور به حرکت در مسیری است که علم ازلی خداوند 

 نقض نشود.
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به ياد دارم که اين مسأله ذهن مرا از سنین نوجوانی به خود 

مشغول داشت و در همان دورانِ شیفتگی و سرمستی اقدام به 

 ا تاکنون کهپیرامون اين مسأله کردم. امّخواندن کتابهای موجود 

ال خود را ؤگذرد، هرگز پاسخ سسال از آن مبدأ می 45قريب 

پو نیافته بودم و اين مسأله بغرنج عقیدتی همواره روح مرا در تکا

کنم که دوران رنج به پايان داشته است، اما اينك احساس میمی

ی که علم ازلی ای اين مسأله، به نحوريشه رسیده است و با حلّ 

 وخداوند و اراده نسبی انسان در تعارض با يکديگر قرار نگیرند، 

گرانبهای درخت حقیقت مطلق باشد،  ی اراده نسبی انسان ثمرهحتّ

الی ذن اهلل تعإاله بعدی بکنم. در مقّامید نیل به آسايش را حس می

به شرح اين معضل بزرگ فکری و نحوه استیال بر آن خواهیم 

 .پرداخت

 ؟کندخداوند چه کسانی را هدایت می

ايشان را به راههای  کسانی که درباره مجاهدت کردند حتماً»

 1«.کنیمخويش هدايت می
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-ها باز گرديد به سوی خود هدايت میخدا کسی را که از بدی»

 1.«کند

پس چون منحرف شدند خداوند دلهای ايشان را به انحراف راه »

 2.«داد 

هوای نفسش را معبود خويش گرفت و به يا ديدی کسی را که آ»

 3«د؟امر خدا راه را گم کر

فرمايد بر دلهايشان مهر زده ن میآوقتی خداوند در قر مثالً

 هیچ و نشانی هیچ ديگر و  را به حال خود رها کردهها آن يعنی

  بود. نخواهد آنان برای هدايتگری

تا بنابراين کوشش بندگان برای اينکه شايستگی پیدا کنند 

 ت اوت خداوند و مشیّق گیرد منافی حاکمیّ نان تعلّ آ ت الهی برمشیّ

 4« واين برای انسان جز سعی و کوشش او نخواهد بود » نیست که 

 .دهدکنند و توضیح میيات يکديگر را تفسیر میآو اين دودسته 
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ن فرا آدراين گفتار برای کسی که اهل دل باشد گوش به قر» 

بیداری و هدايت است ی هه ماييابد البتّ نآدهد و حضور در معنای 

...خداوند هرکس » خوانیم سوره مبارکه قصص می 56يهآاما در  1«

 «کندرا بخواهد هدايت می

 هدايت  خواهد وولی بايد دانست خداوند چه کسانی را می 

 اورا مشیّت و خدا خواست مجید قرآن از ديگری آيات ؟؟کندمی

 : که کندمی تصريح و دهندمی توضیح ما برای

  2«کند نمیخداوند قوم ظالم را هدايت »

  3«کند خداوند درغگوی ناسپاس را هدايت نمی»

 4« کندخداوند تجاوزکار دروغ پیشه را هدايت نمی»

ماند که چه کسانی مشمول هدايت الهی ال میؤپس جای اين س

 دهد :ن کريم دوباره به ما پاسخ میآشوند؟ قرمی
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ها باز گردد به سوی خود هدايت ی را که از بدیخداوند کس» 

  1«کند می

  2«کندورد خداوند دل اورا هدايت میآهرکس به خداوند ايمان »

ن هرکس را که خشنودی وی را دنبال کرد هدايت آخدا با » 

 3«کندمی

مده آسوره قصص نیز به اشاره  56يه آو اين معنی در مقطع 

به  «ه احوال راهیافتگان داناتراستخداوند ب» فرمايد : است که می

 تر از هرکسیبرای هدايت آگاهها آن عبارت ديگر خداوند از لیاقت

 باشد.می

 گمراهیهخدا هرکس را ب» خوانیم سوره زمر می 23يه آباز در  

 «.برد برای او راهنما و هدايتگری نیست

 ه کنیم که خداوند چه کس يا کسانی رابه گمراهیباز بايد توجّ

 دهد :ن اينگونه به ما پاسخ میآ؟ قر؟بردمی
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را  کند و بسار ديگرن( گمراه میآخداوند بسیاری را با آن ) قر»

کند . کس را بدان گمراه نمیکند و جز فاسقان هیچهدايت می

شکنند و کسانی که عهد خداوند را پس از محکم ساختن آن می

گسلند و در می ن فرمان دادهآرشته ای را که خداوند به پیوستن 

  «.همان زيانکارانندها آن پردازند ،می زمین به فساد

يد و حق آيات کريمه مفهوم جبر برنمیآپس روشن شد که از 

کند و تعالی بدون جرم و تقصیر از کسی سلب توفیق و نعمت نمی

جز پیمان شکنان و تباهکاران هیچ کس از هدايت خداوند دور و 

 افتد.گمراهی نمیشود و به محروم نمی

 کنند :يید میأيات شريفه ديگری نیز اين معنی را تصديق و تآ

  1«.کندو خداوند ظالمان را گمراه می»

 2«.کندراه میمخداوند کسی را که تجاوز گر باشد گ»

پوشانند = چنین کسانی که نعمتهای خدا را میخداوند اين»

 3«کند.می گمراه را ،حق پوشان
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کند تا را که به قومی تعلق دارد دگرگون نمیخداوند آنچه »

ها و اعتقادات و اخالق ( ات و انديشهات ) يعنی نیّاينکه نفسانیّ

  1«.خود را تغییر دهند

روست که خداوند هیچ نعمتی را که به قومی نآو اين از »

ییر تغات خويش را نفسانیّها آن کند تا اينکهبخشیده دگرگون نمی

 2«دهند

خواستیم هرکسی را از هدايت اگر می» ديگر :  ایيهآاما 

ت وا ولی نخواستیم همه را به اجبار به راه راس« کرديمبرخوردار می

 داريم .

» ن مجید در مواضع ديگر نیز ياد کرده است آو اين معنی را قر

اوردند آيا تو خواست همه اهل زمین ايمان مییاگر خداوندت م

 3«مجبور سازی؟مان را به ايمان دخواهی مرمی

فرستیم که همه سمان نشانه ای فرو میآاگر بخواهیم از » 

 1«ن گردن خم کنندآايشان در برابر 
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ری خداوند توانايی دارد که مردم را با جبر و قدرت به ايمان آ

 ءق نگرفته است و انبیااين کار تعلّ ت اعالی او بربکشاند ولی مشیّ

و  برگزينند را راه خود تا را با کتاب هدايت به سوی خلق فرستاده

ما اين کتاب را به حق برای مردم برتو »  فرمايد:در جايی ديگر می

نازل کرديم پس هرکس که هدايت يابد به سود خود اوست و 

هرکس گمراه شود تنها به زيان خودش خواهد بود و تو وکیل مردم 

  2نخواهی بود(ها آن )يعنی ضامن سود و زيان« نیستی 

 

 طبقاتی در قرآن. نظام :شبهه

  آيا در اسالم، نظام طبقاتی وجود دارد؟

 گرامی لطفا حوصله داشته باشید و تا آخر بخونید تا ةخوانند

 .......شود يك بار برای همیشه اين شبهه از ذهنتون پاك

 فرمايد:خداوند در قرآن کريم می

                                                                                                               
 4سوره شعراء، آيه  .1

 41سوره زمر، آيه  .2
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فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّی وَاللَّهُ فََضّلَ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ 

رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَکَتْ أَيَْمانُهُمْ فَهُمْ فِیِه سَوَاءٌ أََفبِنِْعمَةِ اللَِّه 

 1يَجْحَدُونَ

 دادن گروهی از شما را بر گروه ديگر برتریو خداوند در روزی»

 «.داده است

 فرمايد:همچنین می

بَِّك نَحْنُ قَسَْمنَا بَیَْنهُمْ مَعِیشََتُهمْ فِی أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَ

الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَْعنَا بَعْضَهُمْ َفوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخَِذ بَعُْضهُمْ بَعْضًا 

 2سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ َخیْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

گر برتری را بر گروهی ديها آن دادن[ برخی ازو ]در روزی»

 «.داديم

هايی از قرآن نیست؟ پس با اين ها بخشای مسلمانان! مگر اين

ت کنید که اسالم نظام طبقاتی را به رسمیّعا میوجود چگونه ادّ

 شناسد؟نمی
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يا آدر ابتدا الزم است با نظام طبقاتی آشنا شويم تا بدانیم که 

نمونه، شناسد يا خیر. چنانچه برای ت میاسالم آن را به رسمیّ

رسی قرار دهیم، طبقاتی تاريخ اروپا در قرون وسطی را مورد برّ

کنیم که با ی مردم را مشاهده میهمانند اشراف، عالمان دين و بقیّ

اند به طور واضح و آشکار از يکديگر جدا شدهی بهصات خاصّمشخّ

شان پی توانست به طبقهای که انسان با ديدن ظاهر افراد میگونه

 ببرد.

را از ديگران ها آن ی بر تن داشتند کهلمان دين لباس خاصّعا

در آن دوره دارای قدرت و نفوذ فراوانی ها آن کرد.متمايز می

ای داشت بودند. پاپ در مقابل پادشاهان و حکام، حکومت جداگانه

طا کرد که او به پادشاهان حکومت بر مردم را عگونه القا میو اين

 خواستند خود را از شرّ ین هم میام و سالطکرده است. حکّ

ی او رها کنند و خودشان مستقل شوند. همچنین اموال سلطه

ا از يوقف کرده بودند ها آن ن آن را بهفراوانی داشت که افراد متديّ 

لکه ات بر مردم آن را به دست آورده بود. بل خراج و مالیّراه تحمّ

 اشت.گاهی کلیسا برای خود، سپاه و ارتش تمام عیاری د
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ای بودند که جايگاه طبقاتی خود را از پدران خود اشراف طبقه

-گونهکردند. بهبه ارث برده بودند و آن را به فرزندانشان منتقل می

آمد از همان ی اشرافی به دنیا میای که اگر کودکی در يك خانواده

نظر از آمد و صرفشمار میزاده و اشرافی بهبدو تولد يك نجیب

 ودر طول زندگی يا فاصله کم يا بیش او با اين شرافت  اعمالش که

 ماند.زاده میزادگی ساختگی، تا پايان عمر يك اشرافنجیب

شان بر عموم مردم زادگان و برتریهای اشرافی ويژگیدرباره

 ی فئودالیسم قدرت و نفوذ مطلقی بر مردمدر دورهها آن بايد گفت

-همزمان قدرت قانونها آن شان داشتند.ی تحت سلطهمنطقه

د شان قانونی بوها و امیالگذاری، قضاوت و اجرا داشتند و خواسته

 هايی که برای کشورهاشد. نمايندگان پارلمانکه بر مردم اجرا می

شد. در نتیجه انتخاب میها آن کردند از میانگذاری میقانون

لس، ها و مجاطبیعتاً هدف از قوانین تصويب شده در آن پارلمان

 و دادن حالت قداست بهها آن ها، حفظ امتیازاتحمايت از فئودال

بود. در مقابل، مردم به حال خود رها شده و فاقد هرگونه ها آن

بود و هر ها آن ی وظايف بر دوشحقوق و امتیازی بودند. بلکه همه

 برد.اش را از نسل قبل به ارث مینسل، خواری، فقر و بردگی
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ی ی در اروپا به وجود آمد و طبقهادی مهمّ الت اقتصسپس تحوّ

ا جديدی را به وجود آورد که بر سر امتیازات و جايگاه اجتماعی ب

داران بود. به رهبری ی سرمايهکرد که همان طبقهاشراف رقابت می

 ظاهر در که –ی مردم، انقالب فرانسه هاين طبقه و همراهی عامّ

 نظری طور به و پیوست وقوع به – کرد اعالم ملغی را طبقاتی نظام

 .اعالم نمود را برابری و برادری آزادی، هایپايه

دار جای طبقه اشرافِ دوره ی سرمايهی معاصر، طبقهدر دوره

و  فئودالیسم را گرفت. اما اين امر در پشت پرده، به صورت پنهانی

ل اقتصادی آن را ايجاب کرد، همراه با برخی تغییرات که تحوّ

ی اما اين قضیه چندان تغییری نکرد. طبقهصورت گرفت. 

دار به گروهی تبديل شد که سرمايه، حکومت و قدرت را در سرمايه

ی آن به طور دلخواه بر مردم حکمرانی اختیار داشت که به وسیله

منشانه که در انتخابات های آزادیرغم وجود پديدهکرد. علیمی

ها و نفوذ به پارلمانداری، راه يافت سرمايهی میدمکراتیك تجلّ

ی ابزارهای شناخت و به وسیلهها را به خوبی میحکومت

هايش را تحت عناوين مختلف عملی ی خواستهاش همهپیچیده

 کرد.می
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 نامیدندمی دمکراسی مهد را آن که –بلکه هنوزهم در انگلیس 

 حتّی. نامندمی لردها مجلس را آن که دارد وجود مجلسی –

 یهمه آن براساس که دارد وجود فئودالیسم قانون آن در هنوزهم

شدن شوند تا از پراکندهاز ارث محروم می بزرگ پسر جز فرزندان

های خاص را حفظ ها جلوگیری و ثروت خانوادهو تقسیم سرمايه

ی های قرون وسطی، نظام و سلطهی فئودالنمايد تا مانند طبقه

 خود را حفظ کنند.

آری! اين نظام طبقاتی است که در يك حقیقت اساسی خالصه 

 ای که ثروت و سرمايه را در اختیار داردشود و آن اينکه طبقهمی

 ابزارهای که –قدرت و سلطه هم از آنِ اوست. در نتیجه اين طبقه 

 به شكبی – دارد اختیار در را مستقیم غیر و مستقیم گذاریقانون

 یسلطه تحت همچنان مردم تا کرد اهدخو گذاریقانون خود نفع

ها آن ،حاکم یطبقه هایشهوت ارضای راستای در و بمانند باقی او

 گذارد.شان محروم باقی میرا از بسیاری از حقوق

يابیم که در اسالم نظام ها، به خوبی درمیتبا درك اين واقعیّ

اًل در اسالم برخالف آنچه در اروپا میان طبقاتی وجود ندارد. اوّ

ی اشراف معمول بود، امتیازات از نسلی به نسل ديگر به ارث طبقه
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ست که اسالم، حکومتِ موروثیِ برپا ارسد. بنابراين، طبیعینمی

ای از شده براساس امری غیر از بیعت آزادانه و به وجودآمدن طبقه

اسد. وجود چنین شنت نمیفرماندهان و اشراف را به رسمیّ

گساری، قماربازی و ای در میان مسلمانان با میحکومت يا طبقه

ی اسالمی تفاوتی ندارد. با اين رباخواریِ برخی از افراد جامعه

عا کند که اسالم، شراب، قمار و ربا را حالل تواند ادّوجود کسی نمی

 دانسته است.

ثروت در  همچنین در اسالم قوانینی وجود ندارد که براساس آن

ی بماند و آن را در میان خودشان از يکديگربه ی خاصّدست طبقه

 ارث ببرند تا از دستشان خارج نشود. اسالم اين امر را تقبیح و

 محکوم کرده و خداوند با صراحت در قرآن کريم فرموده است:

 1«.تان، دست به دست نشودتا اموال ]فقط[ در میان ثروتمندان»

قوانینی دائمی را برای تقسیم ثروت و  همچنین از سوی ديگر

های جديد ]متناسب با تعداد وارثان[ در د آن با نسبتتوزيع مجدّ

میان افراد جامعه وضع کرده است که همان قانون ارث است. اين 

کند. با درگذشت قانون، ثروت را در میان افراد فراوانی تقسیم می

                                                           
 7سوره الحشر، آيه  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1543 

 

شود. موارد ع میدر میان نزديکانشان توزيها آن هر نسل، ثروت

استثنايی و کمیابی که در آن يك فرزند که فاقد برادر يا 

عنوان قانون توان آن را بهاند و نمیخويشاوندی باشد، بسیار اندك

ی نظام اسالم را مورد ت وجود آن بتوان همهبه شمار آورد تا به علّ

ود انتقاد قرار داد. با اين وجود اسالم ثروت را در هر نسل به حال خ

رها نکرده است. بلکه در ارث، سهمی را برای نیازمندان غیر 

ات بر ارث در خويشاوند قرار داده است که تا حدودی به مالیّ

ی تقسیم ارث فرد ی معاصر شباهت دارد، خداوند دربارهدوره

 فرمايد:ی میمتوفّ

هرگاه خويشاوندان ]نیازمند فرد متوفی[، يتیمان و مستمندان »

د[ بر تقسیم ]ارث[ حضور پیدا کردند مقداری از ]غیر خويشاون

ای زيبا و شايسته با ايشان سخن اموال را به آنان بدهید و به گونه

 1«.بگويید ]و از آنان دلجويی کنید[

کند و ها جلوگیری میشدن ثروتبدين ترتیب اسالم از انباشته

ی که با حکم قانون ی خاصّصاحبان ثروت را افراد قرار داده نه طبقه

یم شان تقسدرنگ ثروت در میانتوزيع ثروت در پايان هر نسل، بی
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ی اسالمی ثروت دهد که در جامعهشود. تاريخ گواهی میمی

جايی از افرادی به افراد ديگر بوده همواره در حال انتقال و جابه

است، و چه بسا ثروتمندِ امروزی فردا نیازمند شود يا فقیر امروز به 

 طريقی ثروتمند شود. بنابراين، اعمال شخصی فرد يا شرايط خاصّ

 تواند مانع ثروتمند يا فقیرشدن فرد شود.اش نمیزندگی

ی ت وضع موجود در همهمفهوم آن دو آيه چیزی جز بیان واقعیّ 

جوامع روی زمین، اعم از اسالمی و غیر اسالمی نیست که مردم از 

ا يکديگر تفاوت دارند. بیايید به ی و میزان روزی بت مادّنظر وضعیّ

رسی کنیم. آيا ی کمونیستی شوروی را برّعنوان نمونه جامعه

در روزی ها آن گیرند يا گروهی ازی مردم دستمزد يکسانی میهمه

ها آن یاند؟ آيا در آن کشور همهبر گروهی ديگر برتری داده شده

ربازند يا ی نیروهای نظامی، سرئیس هستند يا زيردست؟ آيا همه

بر برخی ديگر برتری و تمايز دارند؟ ها آن افسر؟ يا اين که برخی از

آری! وجود تفاوت میان سطح زندگی مردم با يکديگر در يك 

ل فصل نیز از ی ذکرشده در اوّجامعه امری گريزناپذير است. دو آيه

ها آن ت برتری گروهی بر ديگری در روزی سخنی نگفته و درعلّ

داری، ت وجود اين برتری و تفاوت، سرمايهه علّنیامده است ک

حرفی از عادالنه يا ها آن کمونیسم يا اسالم است. همچنین در
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ی آنچه بودن آثار اين برتری به میان نیامده است. بلکه همهظالمانه

تی است که در هر در اين دو آيه ذکر شده بیان وجود واقعیّ

نچه بر روی زمین وجود ی آست همهاای وجود دارد. طبیعیجامعه

-دارد، تحت اراده و فرمان الهی است. در غیر اين صورت آيا همان

لوحی بر اين باور بودند اسرائیل از روی نادانی و سادهگونه که بنی

شود و ی خداوند فقط به مصر و فلسطین محدود میکه نفوذ و اراده

ی هآنچه در خارج از اين دو سرزمین روی دهد از نفوذ و اراد

ها هم معتقدند که خداوند فقط بر خداوند خارج است. کمونیست

جهان اسالم نفوذ دارد؟!براساس تصريح قرآن تنها موردی از نظام 

طبقاتی که در اسالم وجود داشته همان بردگان بودند که در 

ی آن سخن گفتیم و بیان کرديم که های قبل به تفصیل دربارهفصل

خاصی به  تت شرايط و موقعیّود که به علّای ببردگی نظام و برنامه

وجود آمد. اما اسالم نه تنها هیچ تأکیدی بر حفظ آن نداشت، بلکه 

ی اسالمی نبوده است های جامعهای يکی از پايهاساساً چنین پديده

و به صورت عارضی به وجود آمده است. عالوه بر اين، اسالم به 

ش کرده است. با اين های مختلف برای آزادکردن بردگان تالروش

وجود بد نیست از خودمان بپرسیم که اسالم با بردگان چگونه 

 کرده است؟رفتار می
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ا رآيا اسالم بردگی »در اينجا الزم نیست مطالبی را که در فصل 

 بیان کرديم دوباره تکرار کنیم. بلکه فقط به ذکر« داند؟روا می

براساس آن  نهُ(عَاهللُ)رَضیَی مشهوری که عمر بن خطابحادثه

 کنیم.نظام طبقاتی اسالم را به دنیا نشان داد بسنده می

ه يکی از اشراف و پادشاهان به تازگی اسالم آورده و به حج رفت

با  بود و هنوز آثار کبر و غرور در او هويدا بود و در هنگام طواف

گذشت ر و فخرفروشی دوران جاهلیت از میان مردم میهمان تکبّ

آوردن ظاهری، قلبش را از لوث قرآن فرموده است اسالمو چنانکه 

ی اين غرور پاك نکرده بود. همچنانکه خداوند در قرآن درباره

 فرمايد:افراد می

ايد. بلکه بگويید: تسلیم ]ظاهریِ بگو: شما ايمان نیاورده»

هايتان راه نیافته ايم. زيرا هنوز ايمان به دلرسالت تو[ شده

 1«.است

ای از لباس ای بر روی گوشهواف ناخودآگاه پای بردهدر هنگام ط

 فرد. افتاد – بود او تکبّر و غرور نشانگر که –زاده بلند آن اشراف

پاسخ به گستاخی آن برده سیلی محکمی به گوش او  در اشرافی
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زاده به نواخت! در نتیجه آن برده برای شکايت از رفتار آن اشراف

کنید عمر در پاسخ به او گفت: ان میم رفت. آيا گمی دوّ نزد خلیفه

اشکالی ندارد! اين مرد از اشراف است و تو يك برده هستی. او از »

« يك طبقه است و تو از طبقه ديگر! او حقوقی دارد که تو نداری!

ی آن اين مسأله، قانونی وضع کرد که به وسیله آيا برای حلّ

ی ان به وسیلههايشی لباسشدن گوشهی اشراف را از لگدمالطبقه

بردگان حفظ يا بردگان را در مقابل اين کار وادار به تحمل سیلی 

هرگز! اين حادثه در تاريخ بسیار مشهور است. عمر بر قصاص  کند؟

ی سیلی از دست ضربه ط آن برده و تحملّر اشرافی توسّ فرد متکبّ

وسیله او را به قانون خداوند بازگرداند که او تأکید کرد تا بدين

ها به هر ی در صورتی که میزان روزی يا جايگاه اجتماعی انسانحتّ

را باهم برابر و مساوی ها آن تی با يکديگرتفاوت داشته باشد،علّ

 داند.می

ر ورزيد و غرور لع شد تکبّزاده از جريان مطّچون آن مرد نجیب

و خودپسندی او را به گناه و طغیان کشاند و بسیار تالش کرد تا 

 و برابر ديگری انسان هر با را او که –خود را از حکم شريعت 

 از شد، ناامید کار اين از که زمانی. کند خالص – داندمی مساوی

آری!  يت مرتد شد و از اسالم برگشت!نها در و کرد فرار عمر دست
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گذاری برای اسالم است که در آن هیچ طبقه و مزايای قانوناين 

 طبقات وجود ندارد.

ی ديگری ی ثروت و اختالف سطح زندگی مردم مسألها مسألهامّ

ی ای در زمینهويژه است. در صورتی که ثروت برای مالکانش حقّ 

 نه و –گذاری يا قضاوت ايجاد نکند و شريعت به طور واقعی قانون

 اجرا مردم یهمه یدرباره يکسان طوربه – آلايده و الخی عالم در

 اجتماعی طبقات و طبقاتی نظام یمسأله با را آن نبايد شود،

 .بگیريم اشتباه

های کشاورزی يا ت زمینمشاهده کرديم که مالکیّ

داران، داربودن در اسالم برای مالکان زمین و سرمايهسرمايه

ی آن ديگران را به وسیلهبه حقوقی را به وجود نیاورده است تا

سوء استفاده کنند و خلیفه يا حاکم ها آن بردگی کشانده يا از

دار يا مالکان ی سرمايهاسالمی نفوذ و حکمت خود را از تأيید طبقه

ی مردم و وسیلهآورد. بلکه حکومت او از انتخابش بهدست نمیبه

 شد.اجرای قوانین الهی توسط او ناشی می

ای وجود ندارد که ی کره زمین، جامعهاين، بر روی همهعالوه بر 

ی در ی افراد با يکديگر برابر و مساوی باشد. حتّدر آن ثروت همه
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کند نظام طبقاتی را لغو کرده و عا میی کمونیستی نیز که ادّ جامعه

فقط يك طبقه را در جامعه باقی گذاشته است تا ثروت و حکومت 

ساير طبقات را ملغی اعالم کند، چنین  را در اختیار داشته باشد و

 چیزی وجود ندارد.

 نمايدمیمطرح ا دشمنی چند مورد رو ها با کینه ُآقای دکتر س

 آيیم.میکه به پاسخ آن بر

 ها ُز طرف سارد ذکر شده امو

 ن عبارتست از:  يیطبقه بندی از باال به پا

 ل  يیبنی اسرا - 1

 نسل محمد   -2

 مرد مسلمان   - 3

 زن مسلمان   - 4

 برده ی مسلمان مرد   - 5

 برده ی مسلمان زن   -6

 اهل کتاب   -7
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 غیر مسلمان غیر اهل کتاب  -8

 ییلاسرابنی  

يا فرمايد: میالسّالم( علیهتعالی خطاب به نوادگان يعقوب) اهلل

 1إِسْرائیلَ...أَنِّی فَضَّْلتُکُمْ عََلى الْعالَمینَ بَنی

 «.اسرائیل!...شما را بر جهانیان برترى دادمبنیاى »

-)صلیخطاب اين آيه قطعاً شامل يهوديان دوران پیامبر اسالم

و پس از آن نیست، بلکه شامل پیروان وسلّم(وآلهعلیهاهلل

 است که در زمان )علیهماالسّالم(پیامبرانی؛ مانند موسی و عیسی

بودند. همچنین  ف به پیروی از اين رسوالن الهیخودشان، مکلّ 

ار ها در تمام ادومراد از برتری بر جهانیان، برتری بر همه انسان

تاريخ نیست، بلکه مراد برتری يهوديان مؤمن در زمانی که دين 

های همان برهه از ت بود، بر ديگر انسانيهود در آن زمان حجّ

 تاريخ است.

همه اديان الهی در زمان خود، بهترين و : پاسخ تفصیلی

ترين راه برای رسیدن به رستگاری بودند. بنابر اين، پیروان اين امن
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آمدند. در برخی از آيات ها به شمار میاديان نیز از بهترين انسان

: شوندمی توصیف گونهاين پروردگار طرف از 1 اسرائیلقرآن، بنی

که شما عطا کردم و اين شما به که مرا هاىنعمت! اسرائیلبنی اى»

 2«.[ برترى دادم، ياد کنیدرا بر جهانیان ]زمان خودتان

نیز عنوان شده  السّالم()علیهاين برتری از زبان حضرت موسی

[ گفت: آيا غیر خدا را بموسى با يك دنیا شگفتى و تعجّ»]است: 

عنوان معبود برايتان گونه شايستگى پرستش ندارد[ به]که هیچ

[ که او است که شما را بر جهانیان ]روزگارتانلب کنم؟ درحالىط

 3«.برترى داد

که خداوند ل آندر اين آيات، مطالبی نیازمند توضیح است. اوّ

بر جهانیان ها آن که مراد از برتریم اينداد؟ دوّها آن چه نعمتی به

 چیست؟ و ...

ای از در اين زمینه بايد گفت که خداوند در آياتی ديگر، نمونه

و همانا ما به »کند: های خود بر بنی اسرائیل را اعالم مینعمت

                                                           
 .بنی اسرائیل در اين آيه و آيات مشابه انصراف به يهوديان دارد .1

 47آيه  بقره،سوره ال .2

 140سوره األعراف، آيه  .3
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ها به اسرائیل کتاب و حکومت و نبوّت عطا کرديم، و از پاکیزهبنی

[ برترى آنان روزى داديم و آنان را بر جهانیان ]روزگار خودشان

 1«.بخشیديم

های بسیار ديگری نیز به يهوديان داده شد؛ از نعمت نعمت

 هدايت و ايمان گرفته تا رهايى از چنگال فرعونیان و باز يافتن

 قرآن که...  و آسمانی ويژه غذای از استفاده و عظمت و استقالل!

 .است کرده بیان هانعمت اين از بسیاری داستان

پیامبران فراوان از ران، وجود در همین راستا، برخی از مفسّ

جود وقطعاً  زيرا اند؛دانستهها آن اسرائیل را امتیازی برایمیان بنی

دامن فراوان در میان يك قوم، اثرات وضعی بسیاری افراد پاك

 های خداباورانه را افزايش داده وبرای آن جامعه دارد که گرايش

 شود.های اجتماعی میسبب برتری آنان بر ديگر گروه

را  -به معنای عام آن  -ائیل اسری اگر برتری بنیی حتّاز طرف

زيرا هم ايشان و هم بیشتر  -بعد از زمان عیسای مسیح بپذيريم 

اهل کتاب در دوران بعد از اسالم  -پیروانشان از بنی اسرائیل بودند

قطعاً مشمول اين برتری نخواهند بود؛ زيرا اينها نه تنها بر همه 
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ن خود برتری ندارند، بلکه جهت پیروی ها و يا مردم زماانسان

ت بوده و مورد مذمّ  وسلّم(وآلهعلیهاهلل)صلینکردن از پیامبر اسالم

اند. بر اين اساس، فضیلتی که معنای عموماً از هدايت به دور بوده

 های گذشته بوده است.آن خواهد آمد، برای يهوديان دوران

)  از عبارت ه به اين نکته نیز ضروری است که مقصودتوجّ

ها در تمام ادوار تاريخ نیست، همه انسان(  َفَضَّلْناهُْم عَلَى الْعالَمین

( السّالمعلیه) بلکه قطعاً مراد، برتری آن دسته از نوادگان يعقوب

 آن نه ت بودن دين يهود، پیرو آن بودند.است که در زمان حجّ

 کسانى»: کندمی ياد گونهاينها آن از قرآن که اسرائیلبنی از دسته

 قرار خشم مورد و ساخته، دور خود رحمت از راها آن خداوند که

هايى قرار داده، و كخو و هامیمون آنها، از و[ کرده مسخ و] داده،

اند موقعّیت و محل آنها، بدتر است و از راه پرستش بت کرده

 1«.تر هستندراست، گمراه

 برتری وجود دارد:دالئل مختلف ديگری بر مطلق نبودن اين 
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الف. آياتی وجود دارد که مسلمانان را بهترين امت در میان 

 .1...«کُْنُتمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ ِللنَّاسِ »کند: ها معرفی میانسان

اسرائیل بر خود اسرائیل)يعقوب( و اسحاق و اً بنیب. مطمئنّ

 ابراهیم برتری ندارند.

اد اند، بلکه افرتر به شمار نیامدهاسرائیل برج. در قرآن تنها بنی

 اند:های ديگری نیز به عنوان فرد و گروه برتر اعالم شدهو گروه

ترديد خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بی»

اى که در آنان بود[ بر جهانیان هاى ويژه]به خاطر شايستگی

 2«.برگزيد

[، و همه را هدايت کرديمو اسماعیل و يََسع و يونس و لوط را ]»

 3«.بر جهانیان برترى داديم

نی ورد بدر م )فَضَّْلناُهمْ عَلَى الْعالَمینَ( را بنابر اين اگر عبارت

 ها تفسیر کنیم، میان اين آياتاسرائیل به برتری بر تمام انسان

 آيد.نوعی تنافی به وجود می
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بودن،  در نهايت بايد توجه داشت که برتر بودن و برگزيده خدا

ات، بینیم که در بسیاری از آيکند؛ لذا میانتظارات را نیز زياد می

 را بیشتر از ديگران جهت اشتباهاتشان، مورد مالمتها آن خداوند

 دهد.و سرزنش قرار می

 نسل محمد

 )صلی اهلل علیه وسلم(اهللکه رسول 23سوره مبارکه شوری آيه 

ه خواهم الی ) المودنمیفرمايد از شما در قبال رسالتم چیزی می

ا اند نیکی به نزديکان. امّفی القربی ( که در ترجمه شیعه نوشته

خداوند در قرآن هرجا سخن از نزديکان شده فرموده است ) ذی 

.  ه ذیالقربی ( ولی در اينجا ) فی القربی ( آمده يعنی با فی آمده ن

 ؟آيا اين معنی کلمه را تغییر نمی دهد

مان هيا  « صاحب قرابت» به معنای : « رْبَىالْقُ ذِی » الحمدهلل،

است، يعنی اقارب و بستگان نَسَبی فامیل که  «خويشاوندان»

عبارتی يعنی کسانی که هواجب است. بها آن صله رحم با معموالً

 :فرمايدمی با شما هستند، مثالً  «دارای قرابت»يا  «صاحب قرابت»
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 1نِ وَإِيتَاءِ ِذی الُْقرْبَىوَاإلِحْسَا بِالْعَدْلِ  يَأُْمرُ اللّهَ إِنَّ

خداوند به عدل و احسان امر می کند و به بخشش نسبت به » 

 «.دهدکسانی )که با شما( دارای قرابت و نزديکی هستند فرمان مى

 «رابق خاطربه» يا «قرابت در»: يعنی «الْقُرْبَى فِی »اما عبارت 

 :يابدمی معنا چنین آيه در که

  2أَسْأَلُکُمْ َعلَیِْه أَجْرًا إِلَّا اْلمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى قُل لَّا

يعنی: از شما بر « طلبمنمی مزدی هیچ از شما بر آن»يعنی: 

 طلبمنمی و منفعتی و مقرری پاداش ، هیچو قرآن رسالتتبلیغ 

 ت، مودّطلبماز شما می آنچه يعنی: بلکه« رادر قرابت  جز دوستی»

و شما  من میان که است اینسبیو نزديکی  در قرابت و دوستی

و شما  من میان را که خاطر قرابت و پیوندیهفقط ب وجود دارد پس

کنید و ) در يك کالم :  را رعايت وجود دارد، در نظر آوريد و همان

را در نظر  حقّ خويشاوندى مرا به جاى آوريد( و اگر فقط اين

 را خالی و مردم من تازيد و میاننمی عجوالنه باشید، بر من داشته

 .برسانم آنان را به دعوت اين دهید کهمی و اجازه کرده

                                                           
 90سوره نحل، آيه  .1

 23سوره شوری، آيه  .2
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 فرموده عباس تفسیر اينابن»که:  است کرده روايت امام بخاری

پرسید،  را از حاضران« إِلَّا اْلمَوَدَّةَ ِفی الْقُرْبَى» عال: متّ اهلل

 بیتآل« قربی»گفت: مراد از  جبیر در پاسخشسعیدبن

َعجِلْتَ إِنَّ )گفت:  عباس. ابنستا (صلی اهلل علیه وسلم)پیامبر

النَّبِیَّ صَلَّى اهللُ َعلَیِْه وَسَلَّمَ لَْم يَکُنْ بَطٌْن مِنْ ُقرَيٍْش، إِلَّا کَاَن لَهُ فِیهِمْ 

  1.(«نْ تَصِلُوا مَا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ مَِن القََرابَةِإِلَّا أَ»قَرَابَةٌ، فَقَالَ: 

 هایاز شاخه ایتیره و شاخه ! چراکه هیچکردی شتاب»يعنی: 

با آنان  (صلی اهلل علیه وسلم)خدا رسول کهجز اين نیست قريش

 کهچنان داشتند )لذا معنی ایو خويشاوندی و پیوند نسبی قرابت

 وحی حکم پیامبر به که(: است اين معنی بلکهنیست  یاتو فهمیده

 قرابت حقّ کهجز اين طلبمنمی مزدی فرمودند: از شما هیچ آنان به

 کنید )پس را وصل و خود را در نظر بگیريد و آن من موجود میان

 «.آزار نرسانید!( من به همه اين

با  (صلی اهلل علیه وسلم)دا خ : رسولعباسبر طبق تفسیر ابن

روبرو  با تکذيبشان چون داشتند پس و قرابتی نسبت قريش تمام

صلی )کنند، پیامبر پیروی از ايشان نپذيرفتند که شد و قريشیان

                                                           
 (3497و  4818بخاری ) .1
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 ! هرگاهمن قوم بگويند: ای آنان به مأمور شدند که (اهلل علیه وسلم

و  حقّ اقلتابید، حدّرا برنمی و اطاعتم سرباز زده من از پیروی

داريد و ، نگاهشما دارم در میان را که ایو نزديکی قرابت حرمت

و  نسبی نزديکی با من ديگر )که اعراب نباشد که چنان

از شما  من و نصرت نگهداری ندارند( سزاوارتر بهای خويشاوندی

 «.باشند

 چنین معنی بنابراين..»: گويدمی« ضالل فی» صاحب تفسیر 

 مراعات برای که اين مگر( خواهم نمی چیزی شما از: )بود خواهد

 فرا گوش و بازگیريد، را خود آزار و اذيّت خويشاوندی، و قرابت

سوی آن که شمارا بهدر حقّ چیزی باشید داشته نرمش و دهید

که از شما  اش و مزدی استپاد اين. کنممی رهنمون و رهنمود

 «.کنم و بسدرخواست می

حمن سعدی در تفسیر اين آيه دو ديدگاه را بیان امه عبدالرّو علّ

احتمال » می کند که هر دو ديدگاه از علمای سلف نقل شده است: 

خواهم که دارد که معنی آيه اين باشد که فقط يك چیز از شما می

خاطرنسبت  به گردد و آن اين کهفايده آن به خود شما بر می

 دوست اين و. بداريد دوست مرا دارم، شما با خويشاوندی که
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 دوست زيرا است، ايمان براساس داشتنِ دوست بر اضافه داشتن

 داشتن مقّدم و ايمان  روی از( وسلم علیه اهلل صلی)پیامبر داشتن

 مسلمانی هر بر خدا، محبّت از بعدها محبّت همه بر ايشان محبّت

در اين آيه به آنان اشاره شده است، . ولی از کسانی که است فرض

تی ديگر را نیز ت ايمانی، محبّدرخواست شده که اضافه بر اين محبّ

 محبّت: از است عبارت  نسبت به پیامبر داشته باشند، و آن

 مردم تريننزديك( وسلم علیه اهلل صلی)پیامبر چون خويشاوندی،

گويند هیچ ايی که میج تا کردمی دعوت را خود خويشاوندان و

های قريش نبود مگر اين که پیامبر با او نسبتی داشت کس در تیره

و احتمال دارد که منظور اين باشد که:  .بود او  و به نوعی خويشاوند

خواهم مگر اين که صادقانه خدا را دوست از شما هیچ مزدی نمی

بداريد و اين با نزديکی جستن به خدا و متوّسل شدن به او به 

عت و عبادتش که بر محبّت صادقانه و درسِت خدا داللت وسیله طا

مگر  إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرَْبى می نمايد همراه است. بنابراين فرمود:

 ت به خاطر نزديکی جستن به تقّرب به خدا.محبّ

طبق هر دو گفته اين استثنا دلیلی است بر اين که پیامبر)صلی 

طلبد مگر از آنان هیچ پاداشی نمی اهلل علیه وسلم( در برابر دعوت

گردد، و اين مزد نیست، بلکه اش به خودشان بر میچیزی که فايده
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ها آن مزد و پاداش همان است که پیامبر)صلی اهلل علیه وسلم( به

 «.داد

حمن سعدی را بعضی از سلف صالح م عالمه عبدالرّديدگاه دوّ

َة وَدَّإِلَّا الْمَظورمن(رحمه اهلل)نیز ذکر کردند، چنانکه حسن بصری

 را چنین بیان کرده: فِی الْقُرْبَى

، امشما آورده به که و هدايتی روشن هایتدربرابر حجّ»

 و کرده دوستی با خداوند که، جز اينطلبماز شما نمی پاداشی

 .«جويید تقرّب طاعتش با او سویبه

اند معنای سوره فرقان که بصورت زير است، می تو 57آيه 

شوری ذکر کرده،  23می را که عالمه عبدالرحمن سعدی برای دوّ

 ت نمايد:تقويّ

 رَبِّهِ  لَىإِ خِذَيَتَّ أَن اءَشَ مَن إِلَّا َأجْرٍ مِنْ عََلیْهِ أَسْأَلُکُمْ مَا قُلْ

 سَبِیلًا

 هیچ» رسالت يا تبلیغ قرآن يعنی: بر تبلیغ« بگو: بر آن»يعنی: 

 سویبه بخواهد راهی هرکس که، جز اينطلبماز شما نمی مزدی

 سویخواهد بهمی کهکسی يعنی: « گیرد در پیش پروردگارش

و  در جهاد و صدقات مال و با انفاق شايسته با عمل پروردگارش
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 بايد هیچ انجامد پسمی و ثواب رحمت به بجويد که اهی، رغیره

 که: با دادن است کند. مراد اين و چنین نداده خود راه به ترديدی

کار  با انجام نکنید بلکه احسان من ، بهاجر و مزد تبلیغ و رسالت

 کنید و اين خود احسان به و شکر خداوند متعال خیر و عبادت

 دهد.می پاداشمرا بر آن  عزوجل زيرا خدای است مزد من نهما

 برتری مرد بر زن 

 سوره بقره برتری مرد بر زن اعالم شده است، آيا اين 228آيه 

 با عدالت خداوند منافات ندارد؟

الق قه و يکی از احکام طاين آيه درباره زنان مطلّ: پاسخ اجمالی

مان عده است و به يك اصل در زها آن رجعی يعنی رجوع شوهران

 ی يعنی مساوات بین حقوق و وظايف زنان اشاره کرده است.کلّ

آيد که قرآن بندی آيات قرآن و سیاق اين آيه بدست میاز جمع

زن  وداند و در احکام و وظائف تساوی بین مرد برتری را به تقوا می

ا ر ت خانوادهگرا است، بر اين اساس مديريّپذيرد و عدالترا نمی

ی هايی که خداوند در مردان قرار داده، بر عهدهخاطر ويژگیهب

 .مردان گذاشته است



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1562 

 

ايد درباره ای که به آن اشاره کردهآيه شريفه: پاسخ تفصیلی

اگر  در آن ايام )ايام عده طالق(»... فرمايد: طالق رجعی است و می

شوهرانشان )شوهران زنان طالق داده شده( قصد اصالح داشته 

ه اشند به بازگرداندنشان سزاوارترند. و برای زنان حقوقی شايستب

 ای که بر عهده آنهاست ولی مردان را بر زناناست همانند وظیفه

 «.ای( است و خداوند پیروزمند و حکیم استمرتبتی )درجه

آنچه در اين آيه به آن اشاره شده است يك اصل مهم است که 

-يکديگر تناسب دارند )هماناز نظر اسالم وظايف و حقوق زن با 

طوری که وظايف و حقوق مرد با هم تناسب دارند( يعنی بین حقوق 

دق ه عکس آن نیز صاتساوی وجود دارد. و البتّها آن زنان با وظايف

 ی قرار دهند در مقابل وظايفیخواهد بود يعنی اگر برای کسی حقّ

ل مهم هم به همان اندازه بر گردن او قرار خواهند داد. اين اص

 ريشه و منشأ عدالت بین زن و مرد است

عی عدالت عی تساوی زن و مرد نیست، بلکه مدّاصوالً اسالم مدّ

توان انکار کرد که بین زن و مرد بین زن و مرد است. زيرا هرگز نمی

هايی وجود دارد. و همین از نظر روحی و جسمی و ... تفاوت

شود تا وظايف هر يك با ديگری متفاوت باشد و باعث میها تفاوت
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ها از هر يك، وظايف اين عین عدالت است. و اگر با وجود تفاوت

 .يکسانی خواسته شود اين خالف عدالت است

 ق وبا توجه به اين نکته و با توجه به اينکه يك خانواده موفّ

ت سعادتمند نیاز به يك مدير قدرتمند و توانا دارد و همه محاسبا

 کند کهت جسمانی مرد و... ايجاب میگويد وضعیّ ب میدور از تعصّ

 .او مديرخانواده باشد

ه پس از نظر اسالم اگرچه مردان در اين جهت بر زنان برتری داد

موجب تکالیف و وظايفی ها آن شده اند ولی اين برتری و درجه

شده است که چنین وظايف و تکالیفی را از زنان ها آن برای

 اند. نخواسته

 فرمايد: خداوند پیروزمندمی جالب است که در پايان آيه شريفه

و حکیم است که اين کلمات نورانی اشاره است به اينکه قانون و 

د کند که هر کس در جامعه به وظايفی بپردازتدبیر الهی ايجاب می

 که قانون آفرينش برای او تعیین کرده است و با ساختمان بدن او

  تناسب دارد.

نتیجه اينکه با توجه به سیاق آيه و با توجه به آيات ديگری که 

فرمايد: زن و مرد از نظر پاداش اعمال صالح، با هم هیچ فرقی می
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 جهت اين از زن و مرد بین فرقی و است برتری مالك تقوا و ندارند

 را مردان برتری شريفه آيه اين که است روشن خوبی به نیست،

 و است نموده بیان خانواده، سرپرستی و مديريّت امر جهت از تنها

 م جهات نیست.تما از مردان مطلق برتری آيه معنی

 برتری آزاد بر برده

 سورة نحل دو نفر را با هم مقايسه کرده است: 75آية 

زند: برده ای است مملوك ]زرخريد[ که هیچ می خدا مثلی

زی جانب خود روآيد. آيا او با کسی که به وی از کاری از او برنمی

ان کند، يکسنیکو داده ايم، و او از آن در نهان و آشکار انفاق می

 دانند.است؟ سپاس خدای راست. ]نه[ بلکه بیشترشان نمی

 اما. است منفی شده، مطرح آيه در که سؤالی پاسخ شك بدون 

 توانمی درسی چه آن از و چیست الفارق مع قیاس اين نتیجة

رسد. ضمیر می مبهم به نظر کمی نیز آيه آخر جملة گرفت؟

است که « چه چیزی»گردد و به چه کسانی برمی« هُم=آنها»

 .دانندنمی« بیشتر آنها»

و لغت عربی و نستن زبان اندو نی آشتن فهم قراها با ندُدکتر س

 برد.سر میبههی ان فقط در خیال وآن نزول آيات قرأنستن شاند
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 .بررسی اجمالی حقوق بشر در قرآن :شبهه

 ها.ُبه آقای دکتر سپاسخ 

 بشر حقوق مسأله در که است قانونى ارزنده، و عالى قانون يك 

 اههرگ حقیقت اين به توجّه با کند، ارائه ترىدقیق و ترجامع طرح

 آشکارتر قوانینش عظمت نگريم،مى زمینه اين در قرآن آيات به

 .گرددمى

-ها تا آنجا پیشحفظ جان و مال و آبروى انسانله أقرآن در مس

رفته که جان يك انسان را همچون جان تمامى افراد بشر ارج مى 

  د:فرماينهد و در اين زمینه مى

 النَّاسَ  قََتلَ فَکَاَنَّمَا االْرْضِ فِى فَسَاد اَوْ نَفْس بِغَیْرِ نَفْساً قََتلَ مَنْ

 1 مَا اَحْیَا النَّاسَ جَِمیعاًفَکَاَنَّ اَحْیَاهَا وَمَنْ جَمِیعاً

هر کس انسانى را بدون ارتکاب قتل، يا فساد در روى زمین » 

بکشد، چنان است که گويى همه انسانها را کشته و هرکس انسانى 

                                                           
 32 آيه مائده، سوره .1
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را رهايى بخشد چنان است که گويى همه مردم را زنده کرده 

 «.است

 نخواهید يافت.شبیه اين تعبیر را در هیچ قانون ديگرى 

مى رود که ، تا آنجا پیشهاله حقوق انسانأقرآن درمس

 مقدّم چیز همه بر جامعه يك افراد حقوق در را عدالت اصل اجراى

 روابط يا شخصى هاىخصومت نکند که دهدمى هشدار و داردمى

 .گردد عدالت اجراى مانع دوستانه

 يد:فرماجا مىدر يك

الّا تَعْدِلُوا اءِعْدِلُوا هُوَ َاقْرَبُ  عَلَى قَوْم شَنیَانُ يَجْرِمَنَّکُمْ واَلَ

 1لِلتَّقْوَى

، شما را به ترك عدالت تىمبادا دشمنى با جمعیّ » 

 .«است نزديکتر پرهیزگارى به که کنید پیشه عدالت بکشاند

 چنین عدالت ثیر بر اجراىأدر نقطه مقابل آن نسبت به ت 

 :دهد مى هشدار
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وَلَْو عَلَى  الَّذِينَ آَمنُوا کُونُوا َقوَّامِینَ بِالْقِسْطِ ُشهَدَاءَ هللِيَا اَيُّهَا 

اِنْ يَُکنْ غَِنیّاً اَوْ فَقِیراً َفاهللُ اَوْلَى  قربینَاَنفُسِکُمْ اَوِ الْوَالِدَْينِ وَاأل

 1...بِهِمَا

 قیام همیشه و همواره! ايدآورده ايمان اى کسانى که» 

پدر  هید، اگر چه به زيان شما، ياد گواهى خدا براى. کنید عدالت به

هى و مادر و نزديکانتان بوده باشد! ]چرا که[ اگر او ]کسى که گوا

ه کشما به زيان او است[ غنى يا فقیر باشد، خداوند سزاوارتر است 

 .«از آنان حمايت کند

 نظارت و ايتام از حمايت درباره قرآن کیدهاى فراوانى کهأاز ت

و اموالشان تا زمانى که ها آن پرستى ازسر وها آن وضع بر دقیق

 فرمايد:جا مىشود، در يكتر مىله روشنأبزرگ شوند نیز اين مس

 2بِالْقِسْطِ... لِْلیَتَامَى تَقُومُوا اَنْ...

 .«کنید عدالت به قیام يتیمان درباره»

جالب اين که در جاى ديگر، حفظ و حمايت از يتیمان را هم 

 فرمايد:دهد و مىانسانى قرار مى ديگر مسائل و توحید رديف
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 وَاْلیَتَامَى الْقُرْبَى وَذِی اِحْسَاناً وَبِالْوَاِلدَيْنِ اهللَ ِاالَّ تَْعبُدُونَ ...الَ 

 1الزَّکَاهَ... وَآتُوا الصَّالَهَ وَاَقِیمُوا حُْسناً لِلنَّاسِ وَقُولُوا وَالْمَسَاکِینِ 

ان گرفتیم پیم اسرائیلبنى از که هنگامى بیاوريد خاطر به» 

ا هاى ديگر نیز هست[ جز خداوند يگانه رت]پیمانى که سر مشق امّ

پرستش نکنید و نسبت به پدر و مادر و يتیمان و بینوايان نیکى 

 را زکات و داريد برپا را نماز کنید و به مردم نیك بگويید،

 .«بپردازيد

مربوط به حقوق بشر را در گفتنى است که پنج دستور انسانى 

 و قاداعت زمینه در اسالم هاىترين برنامهکنار دو برنامه که از مهم

 .است داده قرار ـ نماز و توحید يعنى ـ است عمل

ن ها و فضايل و کرامات و با در نظرگرفتقرآن، در تمامی زمینه

-ی و معنوی، از حقوق بشر سخن میهای مادّ همه مصالح و جنبه

 ديدگاه قرآن، انسان، کرامت ذاتی دارد.راند. از 

برخی از پرتعدادترين  ،گروه دين و انديشه خبرگزاری مهر

ی پاسخگويی به سؤاالت دينی ط مردم از مرکز ملّسؤاالتی که توسّ

 کند.شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه میپرسیده می
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 آیا درباره حقوق بشر آیاتی در قرآن هست؟

-بشر، آيات فراوان دارد. قبل از آوردن نمونهقرآن درباره حقوق 

ای از آيات، بیان اين مطلب الزم است که حقوق بشر ـ به مفهوم 

قرآنی آن ـ با حقوق بشر غربی متفاوت است. در غرب، حقوق 

يت و بشر، مبتنی بر امانیسم )اصالت انسان و انسان محوری( مادّ

ها ن، در تمامی زمینهی فردی و طبقاتی و... است؛ امّا قرآمنافع مادّ 

ی های مادّو فضايل و کرامات و با در نظرگرفتن همه مصالح و جنبه

راند. از ديدگاه قرآن، انسان، و معنوی، از حقوق بشر سخن می

ما آدمی زادگان را »  1و لقد کرّمنا بنیءادمکرامت ذاتی دارد: 

ت رساندن اين خصلت ذاتی، برای به فعلیّ  «.گرامی داشتیم

ماتی گران قیمت به او عطا شده که به هیچ يك از ديگر مقا

موجودات، داده نشده است و در هیچ مکتبی مانند اسالم، چنین 

 خورد.حقوقی که اليق انسان باشد، به چشم نمی

ت و اکنون به چند نمونه آيات قرآنی درباره کرامت، شخصیّ 

 کنیم:حقوق انسان اشاره می

 تکوينی دارد:عال قرب متّ اهلل. انسان به 1
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إذا وَإِذَا َسأَلَكَ ِعبَادِی عَنِّی َفإِنِّی قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاع 

که بندگان من، از تو درباره من سؤال کنند، و هنگامی»  1دَعَانِ

خواند، )بگو:( من نزديکم! دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا می

 «گويم! پاسخ می

انسان قائل شده  که خداوند در حقّ اين باالترين کرامتی است

 است.

 خالفت را به عهده دارد:وظیفه . انسان، 2

  2إِنِّی جَاعِلٌ فِی االْرْضِ خَلِیفَةً 

 «.قرار دادم نشینیمن در روی زمین جا»

( . حق انتخاب آگاهانه و آزادانه )که الزمه آن، اختیار است3 

 برای انسان محفوظ است: 

 3يَسَْتمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبُِعونَ أَحْسَنَهُالَّذِيَن 
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پیروی ها آن شنوند و از نیکوترينکسانی که سخنان را می»

 .«کنندمی

 1هُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکًِرا وَ إِمَّا کَفُورًااإِنَّا هَدَيْنَـ

ا د( يما راه را به او نشان داديم، خواه شاکر باشد )و پذيرا گرد»

 . «ناسپاس

 . پیمودن راه حق بعد از انتخاب آگاهانه برای او آسان شده4 

 است: 

 2 ثُمَّ السَّبِیلَ يَسَّرَهُ

 .«سپس راه را برای او آسان کرد» 

 . بارهای سنگین و زنجیرهای دست و پاگیر با آمدن پیامبران5 

 از دوش او برداشته شده است: 

 3الَّتِی کَانَتْ َعلَیْهِمْوَيَضَعُ َعنْهُمْ إِصَْرهُمْ وَاأَلغْلَـلَ 
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 بود، )از دوش وها آن و بارهای سنگین و زنجیرهايی را که بر»

 . «گردنشان( بر می دارد

  . موارد ديگری از قبیل:6 

ی و معنوی برای او در جهت رسیدن قراردادن تمامی مواهب مادّ 

انسان، مخلوقی برگزيده شده از بین همه  1.به کمال نهايی

موجودی که محور و  3.تأکید بر حفظ شرافت انسان2.مخلوقات عالَم

قدرت تسخیر انسان، در عالم  4های رسوالن است.هدف رسالت

ر که منشأ اراده ر و تفکّبرخورداری او از عقل و قدرت تدب5ّ.طبیعت

ام بودن قتل او حیات، حر حقّ  6.و انتخاب و اختیار و آزادی است

و... احتراماتی است که قرآن برای انسان قائل شده است. آنچه 

قرآن درباره حقوق بشر بیان کرده، نشانگر آن است که انسان، 

ت برترين مخلوق است و باالترين حقوق، کرامت، فضیلت و شخصیّ

 به او عطا شده است. 
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 و عوباش جعلناکم يا إيها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و

 1وا إن أکرمکم عند اهلل أتقاکم..لتعارف قبائل

گاه ی شما را از مرد و زنی آفريديم و آنای مردم ما همه» 

 ی بسیار و فرق مختلف گردانیديم تا يکديگر را بشناسید.هاشعبه

  .«بزرگوارترين شما نزد خدا با تقوا ترين شماست

 ی حقوقدر زمینهن آهای قريهآبه نظر بنده يکی از جامع ترين 

ن از جانب خداوند بر انسان که به عنوان سرمشقی آبشر و رعايت 

ه يآتواند باشد اين برای رعايت حقوق انسانی از جانب غیر خدا می

 فرمايد :منون است که میؤی المازسوره

و لدينا کتابُ ينطق بالحق وهم ال  ال نکلف نفسا اال وسعها

 2يظلمون

 کنیم و نزداز وسع و توانايی تکلیف نمی ما هیچ نفسی را بیش»

ن به حق سخن گويد و هرگز به هیچ کس ستم آما کتابی است که 

 .«نخواهد شد
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ياتی جامع آ ،ياتی که دوستان وبنده نوشتیمآه غیر از البتّ

های مناسب ن وجود دارد که در فرصتآحقوق بشر در قری درباره

  کنیم.می مرقوم ندوستا ساير و بنده اًتعدادی ديگر را حتم

 يا آيه يك و است بشر حقوق احیای نزولش کّل قرآن اصوالً 

  شود.نمی بشر حقوق به منحصر آن در آيه چند

به معنى کم گذاردن حقوق افراد و پايین آمدن از حد « بخس»

 ال وَ اى که موجب ظلم و ستم گردد لذا معنای عبارتگونهاست، به

 کم یزىچ مردم حقوق از و»  :است اين أَشْیاءَهُمبْخَسُوا النَّاسَ تَ

 «.نگذاريد

شعیب نبی پس از دعوت قوم خود به توحید، آنان را از مفاسد 

فروشى و  اجتماعى و اخالقى و اقتصادى برحذر داشته و از کم

 وحق پیمانه »فرمايد: کند و مىب و تزوير در معامله نهی میتقلّ

 «مردم چیزى کم نگذاريد.وزن را ادا کنید و از حقوق 

ب در امر معامالت، روشن است که نفوذ هرگونه خیانت و تقلّ

که بزرگترين پشتوانه  _هاى اطمینان و اعتماد عمومى پايه 

سازد و ضايعات را متزلزل و ويران مى  _تهاست اقتصادى ملّ

آورد لذا بار مىهناگواری براى اقتصاد جامعه و مسائل مرتبط با آن ب
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شعیب بعد از دعوت به توحید، ترك مفاسد  ارشاتلین سفاوّ از

 اقتصادی است.

َو جَعَلْناکُْم شُُعوباً وَ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُْم ِمنْ ذَکٍَر َو أُنْثى

 1قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِْندَ اللَِّه أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَِلیمٌ خَِبیرٌ

ها و اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و تیره» 

ترين شما ها قرار داديم، تا يکديگر را بشناسید، ولى گرامى قبیله 

 «نزد خداوند با تقواترين شماست، خداوند دانا و خبیر است.

در آيات قبلى اين سوره روى سخن به مؤمنان بود و خطاب به 

عه ك جامو برخی از خطراتی که ي نَ آمَنُوايا أَيُّهَا الَّذِيصورت 

 نهى نموده است.ها آن کند، بازگو و ازمؤمن را تهديد می

اما در اين آيه، جامعه انسانى را مخاطب قرار داده و يکی از 

کند يعنی تساوی انسانها و مهمترين اصول الهی انسانی را بازگو می

کند و میزان واقعى مىديگر را بیان  عدم برتری نژادی بر نژاد

 صارزشهاى انسانى را در برابر ارزشهاى کاذب و دروغین مشخّ

هر  کند؛معیار برتری را طاعت الهی و تقوا بیان می سازد و نهايتاًمی

 .است ، برترباشد ترکه به درگاه الهی مطیع
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اين آيه قلم سرخی بر تمام امتیازات ظاهرى و مادى کشیده، و 

اده ا به مسأله تقوا و پرهیزکارى و طاعت الهی دت راصالت و واقعیّ

 س اوب به خدا و نزديکى به ساحت مقدّفرمايد: براى تقرّاست و مى

و از آنجا که تقوا يك صفت   ر نیست.هیچ امتیازى جز تقوا مؤثّ 

ن روحانى و باطنى است که قبل از هر چیز بايد در قلب و جان انسا

صفان یار داشته باشد و متّعیان بسمستقر شود، و ممکن است مدّ

 افزايد: کم، در آخر آيه مى

 إِنَّ اللَّهَ َعلِیمٌ خَِبیرٌ 

  «خداوند دانا و آگاه است»

ت شناسد، و از درجه تقوا و خلوص نیّپرهیزگاران را به خوبى مى

را بر طبق علم خود گرامى ها آن آگاه است،ها آن و پاکى و صفاى

شناسد و کیفر عیان دروغین را نیز مىمدّدهد دارد و پاداش مىمى

 دهد.مى

خواهان اين است که موجود با  بدون شك هر انسانى فطرتاً

ارزش و پر افتخارى باشد، و به همین دلیل با تمام وجودش براى 

کند ولى شناخت معیار ارزش با تفاوت کسب ارزشها تالش مى

اى ارزشهاى متفاوت است و گاه ارزشهاى کاذب، ج فرهنگها کامالً
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گروهى ارزش واقعى خويش را در انتساب به  گیرد.راستین را مى

دانند و لذا براى تجلیل مقام قبیله و قبیله معروف و معتبرى مى

کردن آن زنند تا از طريق بزرگدست و پا مى طائفه خود، دائماً

  خود را به وسیله انتساب به آن بزرگ جلوه دهند.

-اهلى افتخار به انساب و قبائل رايجدر میان اقوام ج مخصوصاً

 ورتر باى خود را قبیله ترين افتخار موهوم بود، تا آنجا که هر قبیله

فانه هنوز هم سّأشمرد، که متهر نژادى خود را نژاد واالتر مى

ود رسوبات و بقاياى آن در اعماق روح بسیارى از افراد و اقوام وج

 دارد.

اشتن کاخ و قصر و خدم و له مال و ثروت و دأگروه ديگرى مس

ن براى آ دانند و دائماً حشم و امثال اين امور را نشانه ارزش مى

که جمع ديگرى مقامات بلند اجتماعى و کنند، در حالىتالش مى

شمرند و به همین ترتیب هر گروهى ت مىسیاسى را معیار شخصیّ

ی رادارند و ب داند، گام برمىدر مسیرى که آن را معیار ارزش می

  کند.کسب آن تالش می

ا از آنجا که اين امور همه امورى است متزلزل و برون ذاتى و امّ

ن آسمانى و ابدی و جهان شمول همچون يیيك آ .ى و زودگذرمادّ
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تواند با آن موافقت کند لذا خط بطالن بر همه اين اسالم، هرگز نمى

 مخصوصاًاوهام کشیده و ارزش واقعى انسان را در صفات ذاتى او 

کند و همه ارزشها را د و پاکى او اعالم میتقوا و پرهیزکارى و تعهّ

  سنجد.با معیار طاعت الهی می

و عجیب است که قرآن در محیطى ظهور کرد که ارزش قبیله از 

شد، اما اين بت ساختگى در هم تر محسوب مىهمه ارزشها مهم

ژاد و مال و شکست و انسان را از اسارت خون و قبیله و رنگ و ن

 مقام و ثروت آزاد ساخت و او را براى يافتن خويش به درون جانش

  و صفات وااليش رهنمون نمود.

ن نزولهايى که براى اين آيه ذکر شده نکاتى أجالب اينکه در ش

کند، از شود که از عمق اين دستور اسالمى حکايت مىديده مى

-وآلهعلیههللا)صلیجمله اينکه: بعد از فتح مکه پیغمبر اکرم

دستور داد اذان بگويند. بالل بر پشت بام کعبه رفت و اذان وسلّم(

کنم عتاب بن اسید که از آزاد شدگان بود، گفت: شکر مى  گفت.

و حارث بن  خدا را که پدرم از دنیا رفت و چنین روزى را نديد!

غیر از اين وسلّم(وآلهعلیهاهلل)صلیهشام نیز گفت: آيا رسول اللَّه
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آيه فوق نازل شد و معیار ارزش  کالغ سیاه! کسى را پیدا نکرد؟!

  1.واقعى را بیان کرد

وزهاى ردر اثناء ايام تشريق )= و سلّم(  علیهاهلل )صل پیامبر*

بر  ذى الحجه است(، در سرزمین منى در حالى که 13و  12و  11

  شترى سوار بود، رو به سوى مردم کرد و فرمود:

فضل  الناس! اال ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، اال الا ايها )ي

 ولعربى على عجمى، و ال لعجمى على عربى، و ال السود على احمر، 

بلغ ل لیال الحمر على اسود، أال بالتقوى، أال هل بلغت؟ قالوا نعم! قا

 .(الشاهد الغائب

اى مردم بدانید! خداى شما يکى است و پدرتان يکى، نه عرب »

 گون پوست بر گندمبرترى دارد و نه عجم بر عرب، نه سیاهبر عجم 

ا پوست مگر به تقوا، آيا من دستور الهى رگون بر سیاهو نه گندم

آرى! فرمود: اين سخن را حاضران به  ابالغ کردم؟ همه گفتند:

 .«غائبان برسانند

هايى کوتاه و پر معنى از آن و نیز در حديث ديگرى در جمله*

 ت:حضرت آمده اس

                                                           
 2700-السلسله الصحیحه -شیخ البانی .1
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لى إ کن ينظرلو  ،صُورِکُم، و ال الى أجسامِکُملى إ نظرُن اللَّه ال يِ )إ

 (کملوبِقُ

، ولى صورتهايتانو نه به  کندنگاه می خداوند نه به اجسام شما»

 1«نگرد.به دلهاى شما مى

هنوز  ،غنى و پربار ،ولى عجیب است که با اين تعلیمات وسیع

نژاد و خون و زبان تکیه  ةلأمسی در میان مسلمانان کسانى رو

ت اسالمى و وحدت دينى ى وحدت آن را بر اخوّکنند و حتّمى

اند، در ت را بار ديگر زنده کردهت جاهلیّشمرند و عصبیّم مىمقدّ

به پیکره  هاى سختىضربه ،از اين رهگذر ،که در طول تاريخحالی

  اسالم و مسلمین وارد شده است.

 در هر شکل و صورتی مبارزه کرده ،تجاهلیّ و تاسالم با عصبیّ 

 است تا مسلمانان جهان را از هر نژاد و قوم و قبیله، زير پرچم

 ت و نژاد و نه پرچم غیر آن،آورى کند، نه پرچم قومیّواحدى جمع

پذيرد و هاى تنگ و محدود را نمىهرگز اين ديدگاه ،چرا که اسالم

  شمرد.اساس مىهمه را موهوم و بى

                                                           
 15 -صحیح الترغیب .1
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ت درونى و ايستادگى در لیّئوالهى و احساس مسآرى، تقواى 

و  برابر شهوات و پايبند بودن به راستى و درستى و پاکى و حقّ

ا عدالت، اينها معیار عقالنی ارزش انسانهاست که در آيه شريفه ب

 ت. ستعبیر تقوی از آن ياد شده ا

ی انعام سوره 152و  151ی تذکّر بر حقوق بشر، آيات زمینه

 است :

 و  ربّکم علیکم الّاتشرکوا به شیارّم تعالوا اتل ُما حِقل 

م ايّاهوو ال تقتلوا اوالدکم من امالق نحن نرزقکم   بالوالدين احسانا

م حرّ وال تقربوا الفواحش ما ظهرمنها و ما بطن وال تقتلوا نفس التی

  (151اهلل اال بالحق ذالکم وصّکم به لعلکم تعقلون

نم کبیان  شما حرام کرده همه را بر خدا راچه نآتا  بیايید بگو»

در ما ی پدر وو ديگر درباره ل شرك به خدا نیاوريدی اوّ در مرتبه

ها آن و ديگر اوالد خود را از بیم فقر نکشید ما شما و احسان کنید

 شکارا و پنهان نزديكآدهیم وديگر به کارهای زشت ؛ را روزی می

 خداوند ل نرسانیدتبه حق به قو نفسی را که حرام کرده جز  نشويد

 «.ل نمايیدن سفارش نموده که در اين احکام تعقّآشما را به 
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و  و ال تقربوامال الیتیم الّا بالتی هی احسن حتی يبلغ اشدّه

لتم اذا ق و بالقسط ال نکلف نفسا الّا وسعها افوا الکیل و المیزان

کم کم به لعلفاعدلوا و لو کان ذاقربی و بعهد اهلل افوا ذالکم وصّ

 (152 تذّکرون

چه نیکوتر است نآز به مال يتیم نزديك نشويد جز به گو هر»

م و به راستی کیل و وزن را تما که به حد رشد و کمال رسندنآتا 

ه ايم و هرگاکس را جز به قدر توانايی تکلیف نکردهبدهید ما هیچ

خويشاوندان ی هر چند درباره و به عدالت گرايید سخنی گويید

باشد . وفا کنید اين است سفارش خدا به شما باشد و به عهد خدا

 .ر شويدکه متذکّ

مورد از حقوق انسانها بر يکديگر  10به  يات خداوندآدراين 

ر بخداوند  يه به بزرگترين حقّ آه در ابتدای اشاره فرموده و البتّ

ظلم گردد و ن به خود انسان باز میآی مستقیم انسان که نتیجه

 و(  نورزيد شرك خدا به انسان بر خودش است اشاره فرموده )

 نسانی:ا حقوق سپس

 آنها به کردن احسان ،حقوق پدر و مادر -1

 ( جنین سقط قالب در امروزه) ها آن نکشتن اوالد، حقوق -2
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  روح و جسم نکردن آلوده ،حقوق شخصی-3

 مگر حیات حقّ و نفوس به احترام ،حقوق افراد اجتماع-4

 نموده تعیین شرع که مواردی

ن اي حکمت در تعقّل ،اجتماع و شرع و حقوق مشترك فرد-5

 احکام و استفاده از عقل در امور

 اموال حفظ بر احترام يتیم، سرپرست و بدون افراد حقوق -6

 ايشان

 دهند. تمام را وزن و کیل افراد، میان معامالت حقوق -7

 بیشتر را کسی هیچ ،( کارگر حقوق تبع به و) بندگی حقوق -8

 .تکلیف نداديمتوان  حدّ از

ی گويید به عدالت سخن هرگاه افراد، میان مکالمات حقوق -9

 .خويشاوندان باشد ةهر چند دربار ،گرايید

 کنید. وفا خدا با عهد به معاهدات، حقوق -10

ز اکسانی که طالب فهم درست و نان اهمه جوشاءاهلل ناوند اخد

ن آشنا کند. با آقر منطقبه بهترين ا سالم هستند رادين و ن آقر

 ر بیشتر.ّمید تفکان به ار شما عزيزّتدبو ز صبر ار ّتشک
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آزادی و پیشرفت در ، موانع عدالت: 10فصل 

 قرآن

 نويسنده: مختار ناصری

 

 موانع عدالت در قرآنشبهه: 

ابتدای امر الزم است کمی درمورد عنوان فصل حرف بزنیم 

 ببینیم آيا اين کالم درست است يا خیر؟

پرسش اول: عدل چیست؟ عدل را اگر بخواهیم بسیار قابل فهم 

 شود:گونه تعريف میکنیم، اينبیان 

 «که سزاوار آن باشد.اعطای چیزی به کسی»

ی نسبی است و نه قطعی؛ به عبارتی خب بالطّبع اين يك مسئله

مند باشند، بلکه يك اندازه از نِعَم و باليا بهرهقرار نیست که همه، به

طبق سنن، قوانین و قواعدی که وجود دارد اين موارد بین افراد 

طبقه سقوط کنیم 4ساختمان میشود. مثالً: اگر از يك تقسیم

طبقه سقوط کنیم جايی از بدنمان خواهیم مرد ولی اگر از يك

خواهد شکست. اگر ماهرانه پايین بپريم، ممکن است هیچ آسیبی 

ی به ما نرسد؛ اگر زمین نرم باشد ممکن است پريدن از طبقه

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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م روی کلوخ سنگ ی دوّچهارم هم موجب مرگ نشود؛ اگر از طبقه

 سنگ با سر به پايین پرت شويم قطعاً خواهیم مرد.و قلوه

شخصی وجود دارد که به اين اتّفاقات بگويد خب آيا هیچ

ها عین عدالت هستند، چون به هر عدالتی؟ خیر بلکه اينبی

شخص چیزی رسیده است که بر اساس قوانین طبیعت )يا به 

 بوده.عبارتی ديگر سنتهای الهی( سزاوارش 

است که تمام اين ی ديگری که حائز اهمیّت است ايننکته

 -2و حرکت شخص،  اراده -1اتّفاقات حاصل تعامل دو چیز بود... 

و اسباب )مثل مهارت در پريدن، يا وضعیّت زمین(؛ از تعامل اين د

 افتد و الغیر.مورد است که اتّفاقی می

اند اصلی را يافته ی ورود به مطالباکثرّيت، آمادهخب تا اينجا 

 تا وارد بحث کتاب شويم.

ظالمانه ی بندين طبقهاست که ا»طبیعی : نظام طبقاتی قرآن

در چنانچه د و شوم سالاتی و ذالتی جزاکه بی عدد موجب می شو

داده « توضیح م سالدی اقتصاو اسیاسی ، حقوقیم حکاا»نقد بکتا

ند ظالمانه ارستوی اين طبقه بندس اسااحکامی که بر ی ا.کلّیه ام 

 ند.«ا

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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ای مستقیم، اسالم را مدّعی نويسنده از همان ابتدا با حمله

 وانبیداند. ببینیم اين نظام از چه جای ظالمانه میايجاد نظام طبقه

 باشد.ظالمانه می

 برتری مسلمان بر غیر مسلمان شبهه:

ای اما تعريف برتری چیست؟ برتری نیز مانند عدالت مسئله

-کارگر ساختمانی از لحاظ زور بازو از يكنسبی است... مثالً يك

مهندس از نظر سواد بهتر از اين تر و مهندس آب و فاضالب قوی

يکی است... پس بستگی به مالك و معیار، ممکن است فرق داشته 

باشد... حال در اسالم مالك برتری چیست؟ مالك برتری تقوای 

 است، هرکه بیشتر داشته باشد چه زن، چه مرد، چه برده، چهالهی

 وایآزاد، چه بچّه، چه پیر، چه شاهزاده و چه گدا... هر کدام تق

بیشتری داشته باشند، اوست که درنزد خداوند برتر از سايرين 

 است.

ا بای را بیان کنیم که چگونه جناب دکتر! جا الزم است نکتهاين

که هم اينکردن آن دارد و آنخدعه و تدلیس سعی در پنهان

ايشان دين را يك امر موروثی و يك امر غیر قابل تغییر 

 مان يانمايند که انگار مسلای وانمود میهگوناند؛ چرا که بهانگاشته

 باشد.بگذاريد مثالی بزنیم:کافربودن غیرقابل تغییر می

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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ساختمان است، اين شخص به شخصی خواهان پريدن از يك

 بیند که پر از تخته سنگ است،ی پرتگاه رفته و پايین را میلبه

 ديدگیکار او باعث آسیبگويند که ايندوستانی هم به او می

 خواهد شد؛ 

شخص شخص مجبور به پريدن است؟ حال اگر آنسؤال: آيا آن

شخص است شخص است؟ قطعاً اليق آنبپرد، چه چیزی سزاوار آن

 که آسیبی ببیند. چه سر، چه دست و چه پايش.

به اسالم برگرديم، خداوند متّعال ابتدای امر با سوق دادن 

د برسوی توحید میبه راها آن بندگان به سمت تفکّر در مسائلی که

یان نماياند که وجودش را دريابند، سپس با ببه انسانها راه را می

ی انتخاب راه آنها دربارهنتايج هر راهی که برگزيده خواهد شد، به

ی تواند نتیجهدهد. و تنها خداوند است که میصحیح هشدار می

ع وضاالم به اعمال ما را به ما بیان فرمايد چون اين مسائل نیاز به ع

؟ شخص مجبور به انتخاب اسالم خواهد بودقیامت دارد؛ حال آيا آن

-اگر اسالم را انتخاب نکند چگونه وضعیّتی خواهد داشت؟ به

طورقطع همان وضعیّتی که دانای آگاه به او گفته بود ولی او 

 نپذيرفت.
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ی که اختالف در ردهاستکه مبرهن و واضح است اينچیزی

ير، است اجتناب ناپذو اختالف در جايگاه افراد امریمنزلتی افراد 

 دلیلی باشد اهمیّت دارد.چهکه اين اختالف بهامّا اين

ها برتری را در نژاد ببینیم؟ يا در رنگ آيا همچون بعضی

چیزی پوست؟ يا در زبان؟ يا در والدين؟يا نه، برتری را در آن

قدرت، شهرت، ايم؟ مانند ثروت، ببینیم که خودمان کسب کرده

 عزّت.

ه دانند، فقط بتر میکه خودشان را برتر يا پستگروه اول کسانی

اين دلیل که رنگ خاص، نژاد خاص، زبان خاص دارند و در کل 

 دانند که در اختیار خودشان نیست.ی برتری میقابلیّتی را مايه

اين افراد در يك تعصّب نژادی خواهند رفت و يا به يك حقارت 

 که باعث برتریيابند، چون خود را واجد چیزیه دست میناخودآگا

 بینند.بینند و يا نمیشود، میها آن

است که ترين برتریترين و پستارزشگونه برتری، بیاين

اهلل سال پیش با کالم اهلل متّعال و رسول 1400اسالم 

ل که در غرب، اين معضرا برچید )درحالیصالةوسالم بنیان آنعلیه

 هم گريبانگیر افراد است(. هنوز



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1589 

 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن َذکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا 

 1وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ ِعندَ اللَِّه أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَِلیمٌ خَِبیرٌ

ا زن آفريديم، وشما رمرد و شك ما شما را از يكای مردم! بی»

-رامیديگر را بشناسید، همانا گقرار داديم, تا يكها وقبیلهها تیره

گمان خداوند دانای ترين شما نزد خدا پرهیزگارترين شماست، بی

 «آگاه است.

)يا أيها الناس ! إن ربکم واحد و إن أباکم واحد , أال ال فضل 

على أسود و ال  لعربی على عجمی و ال عجمی على عربی و ال أحمر

 2أسود على أحمر إال بالتقوى(

است. است و و پدرتان نیز يکیای مردم همانا خدای شما يکی»

به به غیرعرب و در غیرعرب نسبتهیچ برتری در عرب نسبت

به سیاه وجود ندارد به سرخ و در سرخ نسبتعرب، در سیاه نسبت

 «مگر با تقوا.

 دانند.ی برتری میگروه دوم که چیزی اکتسابی را مايه

است امّا با يك ايراد، گونه حس برتری بهتر از حسّ قبلیاين

 های اکتسابی برای تمام افراد وجود ندارد.امکان کسب انواع برتری
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 آيا همه توانايی ثروتمند، قدرتمند، دانشمند و عزيز بودن را

ر که اگگونه برتری نیز مشکلی دارد و آن ايندارند؟ خیر؛ پس اين

 راد،رتری را در چیزی ببینیم که قابلیّتی گذراست و برای تمامی افب

سوی غرور و تکبّری کاذب پیش امکان اکتسابش وجود ندارد، به

 خواهیم رفت که عاقبت خوبی ندارد.

روند، است که میاما برتری افراد از ديدگاه اسالم در راهی

 دوم را از نوعاسالم و غیراسالم... خداوند متّعال نوع برتری افراد 

گذاشته با اين تفاوت که چیزی را مالك برتری قرار داده که در 

ه ی خاکی امکان اکتسابش وجود دارد )توجّه کنید کتمام افراد کره

است که زادگی نیز هیچ برتری ندارد، بلکه مالك، چیزیمسلمان

 بايد کسب شود( و آن نیز تقوا میباشد.

 1هِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّ

 «ترين شما نزد خدا پرهیزگارترين شماستهمانا گرامی» 

 عدالتی دانست؟ی بیمالك برتری را نشانهتوان اينحال آيا می

 جواب با خردمندان.
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ت که با تقواتر اسپس اکنون اگر خداوند متّعال گفته باشد کسی

 که جناب استایچه بهانهاست؟ اينمنزلت باالتری دارد، چیز بدی

د دار آورد، مگر ايشان توانايی تفکّر را ندارد؟ يا شايد همدکتر! می

 داند.و ديگران را فاقد آن می

 

 به آيات بپردازيم.

 ترندالف( کفار پلیدند و از حیوانات پست

 انداوّل:چرا در اسالم مشرکان نجس انگاشته شدهآيه 

  1يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُْشرِکُونَ نَجَسٌ

در اين آيه، نجاست ظاهری و جسمی « نجس»اما آيا مقصود از 

 است، يا غیر از آن مراد اهلل متعال است؟

اسة بدنه فرمايد:)أما نجاهلل( میکثیر دمشقی)رحمهابن  علّامه

فالجمهور على أنه لیس بنجس البدن والذات؛ ألن اهلل تعالى أحل 

  2طعام أهل الکتاب.(
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امّا نجاست بدنش، جمهور علما بر آن هستند که اين نجاست »

 بدنی و ذاتی نیست، زيرا خداوند غذای اهل کتاب را حالل دانسته

 «است.

 

)نجس صفة فرمايد: اهلل( میهمچنین علّامه ابن عاشور )رحمه

مشبهة، اسم للشیء الذی النجاسة صفة مالزمة له، وقد أنیط وصف 

نجاسة معنوية نفسانیة ها آن النجاسة بهم بصفة اإلشراك، فعلمنا

 1ولیست نجاسة ذاتیة.(

نجس، صفت مشبهه اسم است برای چیزی که نجاست صفت »

ورزی به آنان مالزم آن است، و وصف نجاست به عنوان صفت شرك

شده است.پس دانستیم که، آن پلیدی و نجاستی معنوی و منوط 

 «.باشداست، و مقصود نجاستی ذاتی نمیروانی

بنابراين مراد نجاست ظاهری آنان نیست، بلکه مراد پلیدی 

افکار و عقائد آنان است، از آنجاکه به اهلل متّعال شرك ورزيده اند و 

 2دانند.حرام او را حالل، و حاللش را حرام می
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 1إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ ِعنَد اللَِّه الَّذِيَن کَفَرُوا َفهُمْ لَا يُؤْمِنُونَه دوّم: آي

يقیناً، بدترين جنبندگان نزد خدا، کسانی هستند که کافر شدند، »

 «آورند.نمی پس آنان ايمان

ی جا ترجمهجناب دکتر! طبق عادت معمول مدلسین، اين

که در نوشته است؛ درحالی« حیوانات»را از روی خدعه « دوّاب»

باشد می« دابّة»ی است که جمع کلمه« جنبندگان»اصل به معنی 

 که معنای آن را در آيات؛

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِْزقُهَا وَيَعْلَمُ مُسَْتقَرَّهَا 

 2وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی ِکتَابٍ مُّبِینٍ

 3بَثَّ فِیهَا مِن کُلِّ دَابَّةٍوَ

-انعام/36-نحل/61 -فاطر/45 -نور/45و همچنین آيات ) 

-سبأ/14-لقمان/10-نحل/49-عنکبوت/60-نمل/82-هود/56

 جاثیه(./4-شوری/29
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که اينجا جنبنده منظور باشد )که انسان را نیز خب هنگامی

وتعالی سبحانهی مالك برتری نزد اهلل شود(، طبق قاعدهشامل می

وا پس کافران بالطّبع بدترين خواهند بود چون از کمترين میزان تق

 هم برخوردار نیستند.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکَْثرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ ُهمْ إِلَّا  ی بعد:آيه

  1کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَِبیلًا

 ی از آيات قرآن است که ساختاراين آيه يك نمونه از تعداد

رعايت شده و ها آن ی ادبی دريکسانی دارند و يك سبك از آرايه

 آنهم تشبیه است.

اين موارد را درك کنیم بايستی بهکه تمامی اينپس برای اين

ای کلّی دارند، سپس به همین آيه توضیحات توجّه کنیم که قاعده

 گرديم.باز می

 ی کلّی؛امّا قاعده

ها آن که قرآن گفته مثالاست که در جاهايیی کلّی اينقاعده

 ی تشبیه اجزايیی تشبیه و آرايه، يعنی آرايه«چون»چون.... اين 

 دارد:
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که بین دو طرف وجه شبه )چیزی -3به مشبّه -2مشبّه  -1

 .(ادات تشبیه )مثل، مانند، مشابه، به سان و.. -4تشبیه يکسانه( 

توجّه کنید؛ در تشبیه، زمانی توهین صورت به اين نکته خوب 

 هايی را مدّنظر قرار بدهیم که از نظرگیرد که عادت و ويژگیمی

 طرف مقابل ناپسند باشد. )وجه شبه، يك صفت بد باشد(

 مثالی برای تفهیم بیشتر:

کنند. حال اگر صفت زشت تلقی میمعموالً گوش دراز خر را يك

توهین تلقّی « خر دراز استسردار، گوشش مثل گوش »بگويیم 

ی سگ چیزی نیست که ناشايست و زشت باشد شود. امّا شامهمی

ديگر « ی سگ داردتیزی شامهای بهسردار، شامه» و درنتیجه 

 ی سگ چیز زشتی شناخته نشده.توهین نیست چون شامه

)حتّی ممکن است بین دو قوم مختلف نیز فرق داشته باشد... 

 قه ناپسند باشد و در جای ديگر نباشد.(يعنی چیزی در يك منط

 حاال تماثیل قرآنی:

 .کنمچند نمونه رو به عنوان مثال ذکر می
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مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ُثمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ 

اللَّهِ وَاللَّهُ لَا َيهِْدی الْقَوْمَ أَسْفَارًا بِئْسَ مََثلُ الْقَوِْم الَّذِيَن کَذَّبُوا بِآيَاتِ 

 1الظَّالِمِینَ

را که مکّلف به )احکام( تورات شدند، و سپس آنمثال آنانی»

های )بزرگی( را مورد عمل قرار ندادند، مثال خری است که کتاب

پی نبرد(. بد است مثال قومی که ها آن بردارد )ولی به محتوای

دند، و خداوند قوم ستمگر را های خداوند را تکذيب کرنشانه

 «کند.نمی هدايت

 همچون خری که بار کتاب دارد.آيا اين توهین است؟ خیر.

 ی اين مثال در فارسی:نمونه

 عسلعالم بی عمل به چه ماند، به زنبور بی

در هردوی اين تماثیل وجه شبه چه چیز بوده؟ اينکه حامل 

م و در کتاب هم علعلمی هستیم،،،، امّا همچون خری که بار کتاب )

-است( دارد و يا زنبوری که علم به ساختن عسل دارد و نمینهفته

 کنیم.کنیم و فقط حمالی میسازد،،، از آن علم استفاده نمی

 مثال ديگر:
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وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نََبأَ الَّذِی آَتیْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَُه 

 1الْغَاوِينَ الشَّیْطَانُ َفکَانَ مِنَ

 و برايشان داستان کسی را بخوان که ما برای او آيات خود را»

 بیرون آمد )يعنی خود را از جلدِ پیرویها آن داديم، ولی او از

 احکام آن کشید(. پس شیطان در پی او شد، و او از زمرة گمراهان

 «گرديد.

إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ َفمَثَلُهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ 

کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِن تَحْمِلْ عََلیْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُْرکْهُ يَْلهَث ذَّلِكَ َمثَلُ الْقَوْمِ 

 2الَّذِينَ کَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقُْصصِ الَْقصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ

ا او داديم، امّن )آيات( رفعت میخواستیم او را بوسیلة آاگر می»

زمین پايین شد و از هوای )نفس( خويش پیروی کرد، پس مثال به

زند او مثال سگ است که اگر بر او حمله کنی )هم( هلست می

آورد( يا او را ترك کنی )باز هم( می )يعنی زبان خود را بیرون

دند. است مثال کسانی که آيات ما را تکذيب کرزند، اينهلست می

 «را )به مردم( قصّه کن تا باشد که فکر کنند.ها پس اين داستان

 حال.در اينجا وجه شبه چیست؟ پیروی از هوای نفس در همه
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 179ی ای که جناب دکتر آورده است. اين آيه و آيهو امّا آيه

ز کنند که کافران از چهارپايان نیی اعراف بیان میی مبارکهسوره

نات هستند. امّا دلیل چیست؟ تفاوت انسان با حیواتر بدتر و گمراه

روح در چیست؟ در داشتن روح؛ به عبارتی انسان حیوانی ذی

است ی اين روح به انسان اعطا شدهواسطهاست. قابلّیتهايی که به

ره چیست؟ سمع و بصر و فؤاد. حال اگر انسان از اين سه قابلیّت به

ن بهره بودن از ايدلیل بیه بهنگیرد آيا فرقی با چهارپايانی دارد ک

از  اينجا کنند؟ قاعدتاً خیر. امّا انساناستفاده نمیها آن قابلیّت، از

 تواند استفادهتر شده است، چرا؟ چون انسان میچهارپا نیز پست

ند دلیل است که خداوهمینبرد؛ بهکند و بهره ببرد ولی بهره نمی

 ستند.فرمايد از چهارپا نیز بدتر همتّعال می

 ب( کفار حق حیات ندارند

ره برای ردّ اين مورد، کافیست نگاهی ساده به قرآن، تاريخ و سی

 بیاندازيم...ابتدا آيات:

يُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوکُم لَّا يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَِن الَّذِيَن لَمْ 

 1مِّن دِيَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسُِطوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللََّه يُحِبُّ الْمُقْسِِطینَ
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کردن و رعايت عدالت نسبت به کسانی که اهلل شما را از نیکی»

رون در )امر( دين با شما نجنگیده اند و شما را از ديارتان بی

گمان اهلل عدالت پیشگان را دوست کند، بیاند، نهی نمینکرده

 «.دارد

خوب به اين آيه دقّت کنید، اهلل عزّوجّل از قسط که يکی از 

 درجات باالی عدالت هست حرف زده.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِیَن ِللَّهِ شُهَدَاَء ای ديگر. حال آيه

وَلَا يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ُهوَ أَقْرَبُ بِالْقِسْطِ 

 1لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َخبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

به  ايد! همواره برای خدا قیام کنید وکه ايمان آورهکسانیای»

را بر آن ندارد که عدالت گواهی دهید، دشمنی با گروهی شما 

عدالت نکنید؛ عدالت کنید که به پرهیزگاری نزديکتر است و از 

 «کنید، آگاه است.می خدا بترسید، همانا خداوند به آنچه

اين فرمان خداست، قیام عدالت در هر شرايطی. حتّی اگر با 

با ما سر جنگ ها آن قومی در حال جنگ باشیم ولی بعضی افراد

که با ما در ه بهانه آن افراد مقاتل، با کسانیندارند حق نداريم ب

                                                           
 8. سوره المائده، آيه  1
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جنگ نیستند ناعادالنه برخورد کنیم. آيا اين يعنی در هر حالی 

من امر » کفّار را بکشید؟ ممکن است جناب دکتر! به حديث 

اشاره کند « االاهلل بگويندام تا با مردم بجنگم تا زمانی که الالهشده

آن خواهیم پرداخت، فصّل بهطور مکه در فصل سیاست در قرآن به

 شاءاهلل.ان

 طور خالصه اگر بیان کنیم...امّا به

وَ إِن کَادُوا لَیَْستَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ ی کما اينکه در آيه

 1لِیُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَْلبَثُوَن خِلَافَكَ إِلَّا َقلِیلًا

ا ند، تزمین )مکّه( بلغزانونزديك بود )با مکر و توطئه( تو را از »

و تگاه پس از کردند( آنتو را از آن بیرون کنند، )و اگر چنین می

 «ماندند.جز مدّت کمی )باقی( نمی

ی زمین نیست... همان طور که در حديث منظور از ارض کلّ کره

 نیز منظور کلّ مردم نیست.

 صالةوسالم:ی نبّی اکرم علیهامّا مواردی از سیره
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کس از کّه و بخشش عمومی آيا فرمان کشتار هرآندر فتح م

ی خود کفّار و مشرکان بود، صادر شد؟ خیر، بلکه هرکس در خانه

 بماند و نجنگد در امان است.

دلیل چهنضیر بهدوّم: از جناب دکتر! بپرسیم که حمله به بنی

صالةوسالم اهلل علیهبود؟ خوب به اين مورد دّقت کنید... رسول

ر رفت تا برای جمع کردن پول ديه از نضیوی بنیشخصاً به س

ا بی دونفر کالبی کافر که ی کی؟ ديهنضیر کمك بگیرد. امّا ديهبنی

از  پیامبر عهد کرده بودند که علیه مسلمین نجنگند امّا توّسط يکی

ن خبر بود کشته شده بودند )که دلیل آمسلمین که از اين ماجرا بی

ی لهخاطر خیانت اهالی قبینی بود که بهنفر از مسلمی70نیز انتقام 

ر آن دو نفر کالبی کشته شده بودند.( آيا اين يعنی کشتن کفّار د

 است؟هر شرايطی

جنگد سوّم: صفوان بن امیه در نبرد حنین همراه با مسلمین می

 که خودش مشرك بوده است.درحالی

عبدهلل بن عمرو صالةوسالم(. اهلل)علیهچهارم:حديثی از رسول

ود: ـفرمصالةوسالم( علیهرم)ـاک یّـد: نبـهللعنهما( میگويارضی)

-معاهدی را بکشد بوی بهشت به مشامش نمیرد ـف، رکسـ)ه

 رسد(.
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به مشام ، گفتنی است که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه

 1می رسد.

رف تواند کافر باشد؟ چرا که نه. پس مبنای اين حآيا معاهد نمی

 جناب دکتر! چیست؟

 است:اصوالً مبنای جنگیدن در قرآن اين

هر کس انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس يا فسادی در »

مردم را کشته ی زمین شده باشد؛ بکشد، چنان است که گويی همه

 2«باشد

شود؟ خود فساد در زمین محسوب میخودیآيا کافر بودن به

 جنگد؟خیر، قطعاً خیر. پس اسالم با چه کسانی می

 ن سه مورد را در نظر داشته باشید؛اي

وَقَاتِلُوا فِی سَِبیِل اللَِّه الَِّذينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا -1

 3يُحِبُّ الْمُْعتَدِينَ

 کنید، و ازجنگند، جنگو در راه خدا با کسانی که با شما می»

 «دارد.دوست نمیحدّ تجاوز نکنید، که خداوند تجاوزگران را 
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وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُوَن ِفی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُْستَضْعَفِینَ مِنَ  -2

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ َهذِهِ الْقَرْيَةِ 

 1ا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ َنصِیرًاالظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیًّ

 و شما را چه شده است که در راه خدا و )برای ياری( مردان و»

گويند: کنید، آنان که میزنان و کودکان،مستضعف پیکار نمی

از  پروردگارا! ما را از اين شهر که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و»

از جانب خود يار و خود، برای ما سرپرستی قرار بده، و جانب

 «مددکاری برای ما مقرّر کن.

وَإِن نَّکَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَْعدِ عَهْدِهِْم وَطَعَنُوا فِی دِينِکُْم  -3

 2فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفِْر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُْم لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

)وپیمان(  های( خود را پس از عهدو اگر سوگند )وپیمان»

خويش شکستند، و در دين شما طعن زدند، پس با پیشوايان کفر 

ر عهد )وپیمانی( ندارند، باشد که )از کرداها آن جنگ کنید، زيرا

 «خود( دست بر دارند.

را ها آن ی جنگ علیهها سه گروه هستند که خداوند اجازهاين

کنند و کافر حربی محسوب که به ما حمله میصادر کرده: کسانی
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-که به مردم ظلم میشوند و با ما عهد و صلحی ندارند، کسانیمی

 شکنند.که عهدشان را با مسلمین میکنند، کسانی

شود و غیر از اين اين سه مورد عین فساد در زمین محسوب می

 نیست.

ا بگذاريد جناب دکتر! بگويد که اسالم فرمان قتل تمام کفّار ر

 گیرد.نور حق که با کالم اين افراد خاموشی نمی صادر کرده؛

 ج( کفّار اهل کتاب

ق عظم حقوابخش از نیز ب هل کتاا» فرمايد:جناب دکتر! می

فقط می  حفظ کنندد را ين خودهند اگر بخواند. اومنسانی محرا

 خت بخشیدابا پرو سالمی اتحت قیّمومیّت حاکم و لّت ذنند با اتو

ز اب هل کتاابمانند. ه ندزسالمی )جزيه( ابه حاکم د خورنج از دست

ی ترين ردهو پستجزدی قتصاو اسیاسی و حقوقی م حکاانظر 

 «ند.ار دارقره ندی زنسانهاا

ت در سیاس»اينجا جناب دکتر! ابتدای امر گفته که در فصل 

است امّا يك مجموعه از حمالت را به به موضوع پرداخته« قرآن

« اعخدّ»است با تأمّل به جمالت دقّت کنیم تا اسالم کرده که کافی

 بودن اين شخصیّت را درك کنیم.

 اند.ومنسانی محرق اعظم حقوابخش از نیز ب هل کتاا .1

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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 اند جناب دکتر!؟از کدام حقوق انسانی محروم شده

و  لّتذنند با اتوحفظ کنند فقط مید را ين خودهند ابخو گر. ا2

د خورنج از دستخت بخشی دابا پرو سالمی اتحت قیّمومیّت حاکم 

 بمانند. ه ندزسالمی )جزيه( ابه حاکم 

است که اين« بخش اعظم حقوق انسانی اهل کتاب»خب ظاهراً 

برای اينکه تحت قیّمومیّت حکومت اسالمی باشند و به دين 

خود را به حاکم « رنجبخشی از دست»ن باشند بايستی خودشا

 اسالمی دهند.

و جزدی قتصاو اسیاسی و حقوقی م حکاانظر ب از هل کتا. ا3

 ند.ار دارقره ندی زنسانهای اترين ردهپست

از نظر کدام احکام حقوقی و سیاسی و اقتصادی جناب دکتر!؟ 

 منظورتان است؟« رنجبخشی از دست»همان پرداخت 

ب اهل کتا»گونه برای دکتر چرا اينبرّرسی کنیم، که جناب حال

 اند.دل سوزانده« مظلوم وبدبخت و محروم از حقوق انسانی

-تا اينجا متوجّه شديم که تنها محرومیّت از حقوق انسانی اين

کفّار اهل کتاب برای ماندن « رنجبخشی از دست»است که بايد 

پرداخت شود. )البته در  تحت قیّمومیّت مسلمین به حاکم اسالمی

 بخش دوّم همین فصل باز گذری خواهیم داشت بر اهل کتاب(
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لطفاً بدون تعصّب به اين جمالت دقّت کنید؛ کجای اين مسئله 

که جناب است؟ آيا جز اين استظلم و محرومیّت از حقوق انسانی

الم ه اسبدکتر! با قرار دادن کفّار در موضع مظلومیّت، کامالً ظالمانه 

دادن يك تفکّر اند؟ آيا بايستی برای نادرست نشانور شدهحمله

کار چیست؟ غیر از خدعه و گونه لفظ پردازی کرد؟ دلیل ايناين

خواهد راه درست را پاك است که میی دلی سادهفريب خواننده

 بیابد؟ بدون شك همین است.

 پرسیم... آيا شما در هر کشوری کهامّا ما از جناب دکتر! می

خودتان را به حکومتی که تحت « بخشی از دسترنج»هستید 

کنید؟ اگر بگويید خیر، تعجب قیّمومیّتش هستید پرداخت نمی

از  دلیل تالش علیه اسالمرود که شما بهکنیم، چون احتمال مینمی

عنوان مالیات خودتان به حاکم، به« رنجبخشی از دست»پرداخت 

ی از بخش»گونه نیستند و ردم اينمعاف شده باشید امّا قطعاً اکثر م

بايد به حاکمی که در سرزمینش مقیم هستند ها آن «رنجدست

عظم ا»بخش گويید که شما از میها آن پرداخت شود. آيا شما به

؟؟ قطعاً جرئت گفتن اين حرف را «ومیدمحرنییتان نساق احقو

 نداريد و نخواهید گفت.

 جواب را کامل کنیم.بگذاريد کمتر به اين مسئله بپردازيم و 
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 گیرد؟ چون اهل کتاب زير نظراسالم چرا از اهل کتاب جزيه می

بدون هیچ ها آن حکومت اسالمی هستند و مسلمین از جان و مال

 )برخالف مسلمین که مجبور به رفتن به سویها آن انتظار ياری از

ين کنند، آيا نبايد در قبال اجهاد فی سبیل اهلل هستند( دفاع می

 چیزی دريافت کنند؟« مظلوم و محروم»از اين کفّار  کار

 خواندن داستانی خالی از لطف نیست.

م شار يان دحمله بر مسلماناای بری را جمع کثیرن میاروقتی و

ه بوعبیداند دبوهيدارك دتدری عیام جنگ تماو ند دبود آورده گر

-بهن مّیاآنچه از ذتا ر داد ستود دخون تحت فرمان به فرماندها

ما ن بگويند چوو نند داها برگرآنند به ادهنمول صووجزيه ان وعن

س ساابر ، يمزهم ساافررا منیّت شما ايط کنونی اشردر نیم انمیتو

ز به شما بارا شما ی يم مالهاادهنموء مضااکه با هم اردادی قر

به وز و پیرن شمنانتادبر را شما ا گفتند: خدن مّیاذنیم. دامیگر

در ند دشما میبوی به جان میاروگر اکه ا رچ، ندداگرزما بای سو

ست به دنیدند بلکه دابر نمیگررا ما ال موايطی نه تنها اچنین شر

 1شتند.اما باقی نمیگذای بری چیزو ند زدمیوز تجارت و غا
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اين از اين مورد... امّا شايد سوالی ايجاد شود که چرا خداوند 

اينجاست که قطعاً  متّعال فرموده جزيه را با خواری بپردازند؟ جواب

ی حاکمی ديگر است، از عزّت و مجد و بزرگی که تحت سلطهکسی

برخوردار نیست و خوار شده است... خوار شده است که مسلمین 

دوست ها آن رانی هستند وگرنهاکنون بر او درحال حکومت

داشتند که حکومتی از خودشان باشد. پس اينکه اهلل 

بفهمند ها آن است کهدلیل اينی بهوتعالی فرموده با خوارسبحانه

در موضع ضعف هستند و اين نیز مسلّم است. )و بدون شك منظور 

از اين خواری آن چیزی نیست که صغیری همچون کوروش در 

گويد، که بر پاهايش بیافتند و اموالشان را به او قبال مردم می

  1بدهند(...

ای از خدعه، ذرّهجا نیز نتوانستند با بنابراين جناب دکتر! اين

 نور حق را پنهان دارند.
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 شبهه: تقدیر گرایی

ين مطلب به اتفهیم آن، قردر لتی امل بی عداعواز يگر د»يکی 

رت و قدو در نسانها ی اطبقه بنددر تها وتفام ست که تمادم امر

 ست.« است تقدير خداخووت ثر

 پاسخ:

ی قضا و قدر دو اصطالح را ياد بگیريم، تا ما بايد در قضیّه

 ه وح ارادبتوانیم با ديد بازتری به قضّیه نگاه کنیم. آن دو اصطال

مشیّت هستند که فهمشان کمك شايانی در فهم تقدير به ما 

 خواهد نمود.

ان اهلل يهدی من يشاء و يضل من یمبنای توضیحات،آيه

 است.يشاء

اگر تمام مشتقّات اراده و شاء راد در قرآن سرچ کنیم، به 

 تفاوتهايی بین اين دو خواهیم رسید.

 تواند به يك اراده معطوف کرد. موارد متّضاد را نمی .1

 1يريد اهلل بکم الیسر وال يريد بکم العسر

 اراده معطوف کرد.تواند به يك موارد غیر متّضاد را می .2

                                                           
 185. سوره البقره، آيه  1
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 1يريد اهلل لیبین لکم ويهديکم

 شود. در مشیّات امور متناقض به همديگر معطوف می .3

 2يمحوا اهلل ما يشاء و يثبت

 .چیزی مرتبط شود، حتماً انجام خواهد شدبهاگر اراده خدا  .4

 3اذا اراد اهلل شیئاً ان يقول له کن فیکون

 های ديگری هم دارد.امّا مشیّت داللت

 کند. . در خصوص اهل بهشت با مشیّت همراه می1

 4لهم فیها ما يشاءون

. امّا در خصوص اهل دوزخ قضیّه همواره برعکس است و با 2

 ياد شده؛ها آن اراده از

 5يريدون ان يخرجوا من النار

 6کلما ارادوا ان يخرجوا منها
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 ای با مشیّت نیامده است.در مورد اهل جهنّم هیچ آيه

گیريم که منظور از نتیجه: با توجّه به مطالب فوق نتیجه می

 اراده در قرآن هدف، مقصد و غايت است. مثالً در ذهن هر انسانی

اين اراده با فعالیّت و استفاده از که که هدفی هست، هنگامی

 شود.اسباب محقّق شود، اراده تبديل به مشیّت می

 لذا مشیّت= اراده + تعامل با اسباب

توان گفت مشیّت الهی همان سنن الهی هستند که )تقريباً می

 دو اهرم اراده و اسباب را دارند(.

من ان اهلل يرزق مثالً در مساله رزق همواره با مشیّت آمده 

-و نگفته يرزق من يريد... چون کسب روزی پیرو سنن الهیيشاء

است يعنی در سنن الهی نوشته شده که اگر شخصی اراده کند و 

شد، اعمالی را انجام دهد که در سنّت الهی مختوم به رزق و روزی با

 به روزی خواهد رسید.

 د.ای مستقل از اراده خدا دارنتیجه: انسان در اين دنیا اراده

 1يريدون عرض الدنیا واهلل يريد االخره

 که مشیّت انسان بخشی از مشیّت الهی است.ضمن اين
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مثالً اگر شخصی اراده شری در ذهن داشته باشد، اين اراده 

ز اتواند بدون استفاده مستقل از اراده خدا است. امّا انسان نمی

 اسبابهايی که خدا در اختیارش گذاشته است، آن اراده را محقق

 کند.

ديگر، چیزی کسب عبارتیبه 1و ما تشاءون اال ان يشاء اهلل

است کنند مگر اينکه پیرو سنن الهی حرکت کنند. و نگفتهنمی

 .ماتريدون اال ان يريد اهلل

دکتر! زمینه به سراغ مطالبی برويم که جنابحال با اين پیش

 است.ابتدای امر آيه،آورده

اْلمُلِْك تُؤِْتی الْمُلَْك مَن تَشَاُء وَتَنزُِع اْلمُلْكَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ 

کُلِّ  مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى

  2شَیْءٍ قَدِيرٌ

بگو: بارالها! ای دارنده پادشاهی )و هستی( به هر کس که »

بخشی، و از هر کس بخواهی می فرمانروايی(بخواهی، پادشاهی)و 

گیری ، و هر کس را بخواهی عزت پادشاهی )و فرمانروايی( را می
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دست ها بهکنی، همه خوبیدهى، وهر که بخواهى خوار میمى

 «شك تو بر هر چیز توانايی.توست، بی

ه از بینید آيه همراه با مشیّت آمده و با فهمی کطورکه میهمان 

توانیم بفهمیم که هرکسی در هر حاصل شد، پس اکنون میمشیّت 

« سنن الهی»و يا « الهیمشیّت»جايگاهی قرارگیرد در محوريّت 

 دکتر! چقدر مضبوحانه درکه جناباست. ديگر نیازی به بیان اين

 هستند نیست.« زدننق»پی ايراد گرفتن و 

 ی کالم ايشان؛حال ادامه

 دم ومررت ساو الّت ن و ذشاهادپان و حاکمای برترت و »پس عزّ

و  دانمری برترن، گادبررت ساو الّت ن و ذبابای اربرترن، ستاديرز

فقر ان و تمندوثرو مین زمنابع ن ئی مالکان و دارانارت زساا

بی ا ست خدابا خورزه مباو ست است خداهمه به خون تهیدستا

مؤمن ن نسااهن در ذتناقض عجیبی د عتقااين است. با ايمانی ا

و  بیندبا چشم میرا تبعیضها و لتی اعدطرفی بیگیرد. از کل می ش

د ست بپذيرر است مجبواست خداهمه به خون يگر چوف دطراز 

ر غیر که کاا خدن چواند؛ التعین عدها، التیين بیعدی اکه همه

 النه نمی کند.«دعا
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لزومی به دادن توضیحات بیشتر نیست. اگر توضیحات قبلی را 

اشیم، تدلیسی که در ادامه استعمال شده است خوب فهمیده ب

به  آشکار است. امّا درمورد اينکه افراد بايستی ظلم را بپذيرند و

آن راضی باشند. واقعاً باور نکردنی است که اين شخص را دکتر! 

 علم حرف بزند.گونه بیکه اينخطاب کنیم درحالی

طر ظلم خای تشیّع بهآيا امامان چهارگانه اهل سنّت و ائمه

ها خواست خدا موجود در جامعه سکوت کردند و گفتند که اين

 کند؟ آيا اگر تفکّریگونه تدلیس میبوده؟ چرا جناب دکتر! اين

 دادنش بايد به دروغگويی بپردازيم؟ ياغلط باشد، برای غلط نشان

 خواهیم بااست و میکه آن تفکّر بسیار قویاستشايد قضیّه اين

ا که شناخت کافی از آن تفکّر ندارند منحرف دروغگويی کسانی ر

 کنیم. قطعاً همین است.

وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ 

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ 

أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ 

 1لَّدُنكَ نَصِیرًا
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 و شما را چه شده است که در راه خدا و )برای ياری( مردان و»

گويند: کنید، آنان که میزنان و کودکان،مستضعف پیکار نمی

ز او  پروردگارا! ما را از اين شهر که اهلش ستمگرند، بیرون ببر،»

جانب خود، برای ما سر پرستی قرار بده، و از جانب خود يار و 

 «.مدکاری برای ما مقرر کن

يعنی خداوند متّعال فرموده که بجنگید با چیزی که من 

 کنید؟ )لعنت اهلل علی الکاذبین(خواستم؟ از دروغگويی شرم نمی

 

 های موجود شبهه: رضایت به تبعیض

ه ببا توجّه به مطالبی که در بحث قبل اشاره کرديم و با توجّه 

 اينکه مبنای کالم جناب دکتر! نیز همان مسائل است، اينجا ديگر

پردازيم چون اگر استداللی هم چنان به آوردن استدالل نمیآن

 تعريف مشیّت و اراده خواهد بود.باشد، بر مبنای 

رويم بدون پرداختن به هجويات جناب دکتر! به سراغ آيه می

 که شايد بعضیها بگويند مبنای کالم ايشان اين آيات قرآن است و

 گويند.از خود چیزی نمی

 اش:ابتدای امر آيه و ترجمه

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَْعضَکُمْ عَلَى 

اکْتََسبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیٌب مِّمَّا اکْتَسَْبنَ وَاْسأَلُوا اللَّهَ مِن فَضِْلهِ إِنَّ اللََّه 

  1کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَِلیمًا

 ديگر برتریآنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی»

ره آورده اند؛ بهدستن از آنچه بهبخشیده است، آرزو مکنید، مردا

 ، و ازآورده اند؛ بهره ای استدستای است، و زنان )نیز( از آنچه به

گمان خداوند به هر خداوند از فضل و بخشش او بخواهید، بی

 «چیزی داناست.

دلیل اينکه بايد بررسی کنیم اين آيه چرا نازل شده؟ امّا به

ند از آوردنشان پرهیز روايات مربوط به شأن نزول ضعیف بود

کرديم. ولی از محتوای آيه پیداست که موضوع چیست؛ خداوند 

دارد که چیزهايی که متّعال به مؤمنین چه زن و چه مرد بیان می

به زن به مرد و مرد را نسبتزن را نسبتها آن یوسیلهذاتاً به

ن در تواند با جنگیدايم آرزو نکنید... مثالً اگر مردی میبرتری داده

راه خدا پاداش زيادی نصیبش شود، زنان نبايد آرزوی اين احوال را 
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است که خداوند نصیب بر خود داشته باشند چون اين، فضیلتی

 مردان کرده...

 و يا اينکه اگر زنان فقط با خودآرايی برای شوهرشان و انجام

-توانند بهشت را صاحب شود، مردان نبايد اينشعائر عبادی می

است ذاتی مخصوص را بخواهند چون اين فضیلتی چنین چیزی

ای نیست.)آيا اينکه به شخصی گفته زنان و مردان را از آن بهره

-توانی بدست بیاوری را تمنّا نکن، چیز بدیکه نمیشود که چیزی

است؟( واقعاً سرّ اين همه لجبازی و عناد در چیست؟ در بخش 

 ايم.زده طور مفّصل از اين آيه حرفسوّم همین فصل به

د ها را نخواهیفرمايد که اين فضیلتجالله میدر آخر اهلل جلّ

بلکه از خدا فضیلت بطلبید. يعنی خداوند راه کسب فضیلت را 

 ها را.را بجويید و نه اينها آن برايتان مشخص کرده است،

ايد: فرمنمايد؛ اينکه جناب دکتر! میای الزامی میاما بیان نکته

مع اجو، يخ رتام تمادر که ی چیزن هماام. قداعا کنید نه د»

  «ست.اشته دامیز نگه آضايت رلتی اعدبیرا در سالمی ا

 اوّل دعا.
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فرمايد که انگار در اسالم دعا را چنین بیان میايشان اين

وار اند. الزم است در اين باره مطالبی را خالصهجايگزين عمل کرده

 بیان کنیم.

 ت:اسيکی از دعاهای قرآن اين

  1رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ ...

 «پروردگارا ! مرا نمازگزار قرار بده!»

ايد که برای نمازخواندن روی تخت کدام مسلمان را ديده

 ات و منتظر باشدرَبِّ اجَْعلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ ...بنشیند و بگويد که 

-ينقرار دهد؟ آيا اای از آسمان نازل شود و او را نمازگزار فرشته

کند؟ يکی از چنین چیزی وجود دارد؟ قطعاً خیر؛ پس دعا چکار می

وسیله که است که دعا يکی از اسباب است. يكتعاريف دعا اين

-گاهی همچون تشويقی که در هنگام سختی به ما قوّت قلب می

آن کند که بدونکند، گاهی همچون اهرمی عمل میدهد عمل می

 ی انجام شود.امکان ندارد کار

گونه که کنیم که نقش دعا در اسالم آنخب پس مشاهده می

 است.فرمايد نیست و بلکه چیز ديگریجناب دکتر! می
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عدالتی سرزمینهای اسالمی و سکوت مردم حرف زده اما از بی

 است.

 فرمايد:رسول اهلل علیه صالة وسالم می

هرکدام از شما امر زشتی را ديد »)من رأی منکم منکر فلیغیره( 

 1«. بايد آن را تغییر دهد

 فرمايد: همچنین می

)إن من أعظم الجهاد عند اهلل کلمة عدل عند إمام جائر(. 

ترديد از بزرگترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد بی»

 2«حاکم ظالم است

ز اسالم را چه کنیم؟ يعنی پیامبر صالةواهلل علیهاين کالم رسول

 ی الهی خواسته؟ما چیزی مخالف اراده

است جوانان ما با آور است که چگونه ممکنواقعاً برايم تعجب

 محتوايی، از دينی کهارزش و کمچنین کالمهای بیخواندن اين

را هزار سال برترين حکومت جهان کرده زده شوند... چگونه ها آن

ما بدون خواندن تاريخ اّمتش و صرفاً با  ممکن است که جوان

 چنین مطالب سخیفی گمراهی را به هدايت بخرد.خواندن اين
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گران و نیرنگها شاءاهلل که با افزايش آگاهی فريب اين خدّاعان

رای بی تاريخ امّت و اهمیّت قائل شدن را نخواهند خورد و با مطالعه

 کوتاه خواهند کرد.آن، دست شیاطین را از رسیدن به اهدافشان 

ی ديگری آورده و مطالبی ذيل آيه مرقوم فرمودن که سپس آيه

خلط مطالب است و از سويی به سوی ديگر پريدن، برای سردرگم 

-کردن خواننده، بلکه بتواند در وی اثرگذار باشد و هدفش را اين

عدالتی در خود اسالم کند که منظورش همان بیگونه بیان می

 است.

عدالتی، فقط محدود به ت که حرف زدن از بیخب اينجاس

خواهیم ها آن شاءاهلل بهشود که بیان کرده و انمطالبی می

 پرداخت.

 کهداری را خالف عدل دانسته و بیان کرده اينابتدای امر برده

رفتار «. تواند از دست صاحبش بگريزد خالف عدل استبرده نمی»

طور دقیق اين مسئله را بهداری چگونه است؟ اگر اسالم با برده

ر توانیم بهتر اين مسئله را برّرسی کنیم. )که دبرّرسی کنیم می

 صورت اجمالیجا بهايم و اينآن پرداختهطور مفصل بهبه 15فصل

 دهیم(.توضیحاتی می
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ر داری رفتاری را پیش گرفت که بهترين رفتااسالم در قبال برده

تواند راهکاری بهتر از است. يعنی اگر کسی میبوده "ممکن"

 .اسالم ارائه کند بفرمايید

گونه داری برخورد کرد؟ رفتار اسالم ايناما اسالم چگونه با برده

بود که نه همچون شخصی احساسی برخوردکرد که جاهالنه تمام 

زمان رفتار کند بردگان را آزاد سازد و نه همچون ملّتهای جاهل آن

  1قرار دهد. که بردگان را در عذاب و بدبختی

داری را پذيرفت ولی براساس قوانینی که خودش اسالم برده

نیکو  را ممنوع و رفتار اسالم رفتار غیر انسانی با برده.کندوضع می

خورد را جايگزينش کرد و شخص را موظّف کرد که از غذايی که می

ام ر انجدپوشد به او بپوشاند و او را به او بخوراند و از لباسی که می

کند، و حتّی به فکر شخصیّت بردگان نیز کارهای سخت ياری

که را با برده خطاب نکنید بلها آن فرمايدکه میاست تا جايیبوده

 .به آنان بگويید دخترم و يا پسرم

                                                           
)لطفاً برای اطّالعات بیشتر به کتاب بردگی از ديدگاه اسالم اثر سید مصطفی .  1

 حسینی طباطبايی مراجعه فرمايید(.
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آموزد که راه خالصی از گذرگاه سخت اسالم به مسلمین می

 1فَكُّ رَقَبَه قیامت، آزادی بردگان است.

آموزد که گرفتن برده درصورتی مجاز است که میاسالم به ما  

ای نه امکان آزادی بدون قید و شرط شخص باشد، نه هیچ فديه

برای آزاديش پرداخت کند يا ديگران بکنند )حتّی در حد آموزش 

 2خواندن و نوشتن باشد(.

داری به شد اگر بردهاست، امّا چه میداریحال اين اوضاع برده

فاقات وحشتناکی که بر سر سیاهان بعد از شد؟ اتّکل ملغی می

اعالم آزادی بردگان در آمريکا صورت گرفت را ببینید، حوادث 

  .شومی که تا به امروز گريبانگیرشان است

که نمايش درآورد. تاجايیرا به« ممکن»اسالم بهترين عملکرد 

بردگان در حکومت اسالمی خود، حکومتی تشکیل دادند که به 

شاءاهلل در فصل پانزدهم نامگذاری شد. ان« ممالیك»اسم خودشان 

 .باره بحث خواهیم کردطور مفصّل در اينبه

 

                                                           
 13. سوره بلد،آيه  1

 سوره محمد 4. نگاه کنید به آيه  2
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الب آورد نیز جدکتر! در ردّ عدالت قرآن میای که جناباما بهانه

خر آاست. اّوالً برای نقد قرآن از حديث، دلیل آورده است. دوّماً 

-قرار باشد برده میآورند؟ خب اگر می ای است کهاين چه بهانه

توانست فرار کند و هیچ مجازاتی نداشته باشد که ديگر آزادش 

ا چه تهای واهی برای فريبکاری کردند و تمام. واقعاً آوردن بهانهمی

شود و فرار هرحال برده جزو اموال شخص محسوب می-حد؟ به

اين ی لزومی به ادامه.دزدی از مالکش استی کردنش به منزله

-بینم و ان شاءاهلل در فصل مربوطه بیشتر توضیح میمطلب نمی

 .دهیم

 :اما موارد ديگر

های يیی دارادر اسالم کشتار غیر مسلمانان و دزديدن کلّیه»

آنان و به بردگی گرفتن زنان و کودکانشان و تجاوز جنسی 

 «. همیشگی به دختران و زنانشان، عدل است

هر ظالم و عهد  طور که کشتنعدل است همانها آن بله کشتن

شکن و مهاجمی عدل است، که در قسمت قبل مفصّل به آن 

 پرداختیم.

شود؟ غنائم جنگی؛ ولی کدامین دارايی از کفّار گرفته می

مسلمین را بکشند. آيا ها آن یوسیلهخواستند بهوسايلی که می
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دلیل دکتر! احتمااًل بهگرفتن اين اموال نادرست است؟ جناب

همراه وسايل جنگیشان به نزد خود انشان را بهانسانیّت، دشمن

طور که کند )هماناستقبال میها آن خوانده و با گل وشیرينی از

اند(. امّا اسالم داستانهای گونهاش ايناربابان آمريکايی و روسی

ی کودکان نیست و با حقايق سر و کار دارد، پس اين چیزها شبانه

 .خورددرد خود شخص دکتر! میبه

دهند در امان حکومت در اسالم اهل کتابی که جزيه می »

شان های اساسیاسالمی اند ولی از بسیاری از حقوق و آزادی

 «.انداند و در مقابل مسلمانان ذلیلمحروم

 پرداخته که در مطالب قبلی« مظلومّیتشان»باز به اهل کتاب و 

ناب منظور جآنها پرداختیم. البته متوجّه نشديم که طور کامل بهبه

آن دکتر از حقوق و آزادی چیست!!! شايد در بحث آزادی به

چه دکتر! و اسالم بهپرداختیم تا بفهمیم آزادی از منظر جناب

 .معناست

که از زنان سلب شده است از نظر  يیهاتمام حقوق و آزادی»

توانند در مقابل شوهرانشان فرياد اسالم عدل است و زنان نمی

-د و يا از دادگاه بخواهند که حقوق از دست رفتهدادخواهی برآورن

خوردن از شوهر و با شان را به آنان برگردانند و گرنه با کتك
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مجازات دادگاه روبرو می شوند. دختری که در کودکی توسّط پدر 

اش به ازدواج کسی )حتّی پیرمرد صد ساله( در آمده يا جدّ پدری

نه به دادگاه ندارد. چون  است حّق اعتراض نه به پدر نه به شوهر و

 «.اين ظلم از نظر اسالم عدل است

زا )به دکتر! انگار در توهّماتی ناشی از مواد توهّمجا جنابدر اين

-احتمال قوی مشروبات الکلی( قرار گرفته اند مسائلی را بیان می

چنین اظهارات واهی کنند که بعید است يك انسان مدهوش اين

هايی که از زنان سلب شده همه تمامی آزادیداشته باشد. اوّل از 

ی زنان است؛ امّا واقعاً است. به احتمال قوی منظور پوشش آزادانه

کردن مردان از پرداختن آيا اين سلب آزادی از زن است؟ يا محروم

سودی به مسائل شهوانیشان است؟ زن با آراستن خودش هیچ

م هم با بستن عايدش نخواهد شد جز جلب توجّه مردان، که اسال

اين راه از اين جلب توجّه جلوگیری کرده تا از آسیبات بعدی که 

ممکن است زن را تهديد کند پیشگیری به عمل بیايد. کدامین 

 BBC PERSIAN ی فرهنگ تجاوز دراست به مقالهآسیبها؟ کافی

مراجعه کنید و ببینید کدامین آسیب مدّنظر است. )از اينکه از 

اند که زن خواهم(. سپس گفتهعذر می بحث اصلی خارج شديم

جا سوال تواند در برابر شوهرش فرياد دادخواهی برآورد. ايننمی
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شود که زن نسبت به چه چیزی دادخواهی کند؟ آيا مطرح می

نسبت به رفاهی که مرد بايد برايش فراهم کند؟ يا اينکه نسبت به 

متکاری کار اش مانند خددارد که در خانهاينکه مرد او را وا می

تواند به دادگاه کند؟ هرکدام از اينها که باشد زن بدون شك می

دکتر! که منظور جنابشکايت برده و حقّش را از مرد بگیرد. امّا اين

ای که برای بازی با افکار دانیم. امّا مسئلهعدالتی چیست نمیاز بی

دل آورده شده استفاده از کتك است که متأسّفانه جوانان ساده

روند، چنین کتابهايی میچون جوانان ما ناآگاهانه به سراغ اين

گونه است امّا پندارند که واقعاً اينتأثیر قرار گرفته و میتحت

مطمئنّاً اين مسئله نیز همچون ساير بیاناتشان دروغ و خدعه است 

 شاءاهلل در جای مناسب به آن خواهیم پرداخت.که ان

رانده است که باز هم تدلیس است و در مورد حقّ ازدواج سخن 

 گويیم که اسالمگونه میصورت اجمالی اگر پاسخ بدهیم اينو به

است که در برای ازدواج چه پسر و چه دختر موعّدی را تعیین کرده

 گونه از آن ياد کرده است. ی نساء اينسوره 6آيه 

 وَابْتَلُوا الَْیتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ

يعنی بلوغی که با آن بتوانند ازدواج کنند؛ پس بلغوا النکاح

ی بی مبنايی نیست.. امّا مبنا چیست؟ مبنا دو بلوغ است مسئله
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وقت يکی جسمی و ديگری عقلی. اگر بلوغ جسمی حاصل شد، آن

است که بايد ديد آيا بلوغ فکری نیز حاصل شده؟ يعنی دختر 

فهمد )دقّت کنید اين یچقدر راجع به ازدواج و اين مسائل م

ای که دختر در مسئله تابع محیط است و بستگی دارد در جامعه

است چقدر به اين مسائل پرداخته شده. کما اينکه آن بزرگ شده

ی امروزه سنّ ازدواج در کشورهای مختلف از شرق و غرب بازه

شان اين سن را انتخاب با توجّه به جامعهها آن وسیعی دارد چون

صالةوسالم( از اهلل)علیهوقت براساس حديث رسولند.( آناکرده

شويم و اگر هم دختر نظرش را پیرامون خواستگار جويا می

ازدواجی بدون اين شرايط انجام گیرد قطعاً آن ازدواج باطل است و 

 حاکم اسالمی بايد آن را لغو کند.

-فقیران جامعه حّق فرياد بر سر ثروتمندان و مالکان و زمین» 

اند را ندارند چون طبیعی را اشغال کردهکه منابعخوران و کسانی

اين خواست خداست و خواست خدا عدل است. مسلمان حقّ فرياد 

بر سر روحانی و يا پادشاه ويا جبّاری که بر او حکومت می کند را 

را  يیندارد چون حکومت آنان خواست خداست. کسی که عبا

ند ولی اگر فرد گردن کلفتی بدزدد دستش را دادگاه قطع می ک
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شود و از نظر -میلیاردها پول مردم را بال بکشد دستش قطع نمی

 «.اسالم اين عین عدالت است

ظلم و عدل در » يادتان است که جناب دکتر! چی گفتند؟ 

-است نه بهاسالم در قالب احکام و دستورات اسالم تعريف شده

 «.صورت فرادينی

تواند از دستورات اسالم خرده نمیدکتر! که ديدند حال جناب

شود و اسالمی وارد مسائل فرادينی می ی مسائلبگیرد در ادامه

نیوی فريبد تا بلکه با کتابش بهای اندك ددالن را میگونه سادهاين

فرمايد از راه فريفتن جوانان مسلمان کسب کند ولی خداوند می

 د.رين افراد هستناين بها جز مقدار اندکی نیست و اينها زيانکارت

اند اشتباه که ظلم کردهفرياد فقیر بر سر ثروتمند و کسانی

 سالمانیست بلکه عالوه بر فرياد بايد برخیزند و حقّشان را بگیرند. 

-مانند مسیحیّت نیست که بگويد بنشین و ظلم را ببین. اسالم می

 ای. گويد اگر مظلوم بودی و هیچ کاری نکردی، قیامتت را سوزانده
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دهد مگر اينکه قوم را تغییر نمیو همچنین خداوند اوضاع يك

خودشان بر انجامش اراده کنند و بر محوريّت ســنن الهی پیش 

 1وقت است که تغییر را خواهند ديد.روند، آن

وسالم( را صالهتر حديث رسول اهلل)علیهدر اين مورد قبل

 ديديم که میفرمايد :

 کلمة عدل عند إمام جائر(.)إن من أعظم الجهاد عند اهلل 

ترديد از بزرگترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد بی»

 2«.حاکم ظالم است

سپس با چاشنی مسائل سیاسی به قطع دست دزد پرداخته که 

صورت گذرايی بايد بگويیم قطع دست دزد در شرايط خاصّش -به

شود و هدف آن هم قطع دست دزد نیست بلکه قطع انجام می

شاءاهلل در بخش مربوطه به آن خواهیم دی از جامعه است. اندز

 پرداخت.

اند و شان را از دست دادهدکتر! مشاعرهدر ادامه، انگار که جناب

آمده مسائلی را مطرح کرده که حکم آن در « نقد قرآن»در کتاب 

اسالم مشخّص است و ولی چون در کشوری که خوانندگان کتاب 
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دلیل همینشود بهدرستی انجام نمیقوانین بهکنند اين زندگی می

شاءاهلل کند که ان استفادهاست از احساسات سوءخواسته

گر های اين تدلیسگويیخوانندگان هوشیار هستند و گزافه

ستیزی کثیف باز را تشخیص داده و اسالم عزيز را به اسالمنیرنگ

 فروشند.نمی

 

 شبهه: سلب حق حکومت مسلمانان بر خودشان
 

آور است، چه برسد حدّ و اندازه خندهعنوان اين بخش خود بی

به مطالبی که نوشته است. مطالب به حدّی فاقد ارزش و اعتبار 

حال برای نقد قرآن به اين کس تا بهکنم هیچاست که فکر نمی

بخش مراجعه کرده باشد چون اصواًل اين بخش هیچ ربطی به قرآن 

دکتر! برای ندارد؛ چیزيکه بیشتر جلب نظر میکند دلسوزی جناب

آزاد "به مسلمین دانم از کی ايشان نسبتمسلمین است که نمی

-نه دل میگواند که اکنون ايناحساس مسئولیّت کرده "مرد

يُخَادِعُوَن اللَّهَ وَالَِّذينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُوَن إِال أَنْفُسَهُمْ وَمَا سوزانند. 

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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خواهند خدا و مومنان را بفربیند ولی جز خودشان می» 1يَشْعُرُونَ

 «فهمند.فريبند امّا نمیرا نمی

 باره مطالبی را بیان کنم تا اگر کوچکترينامّا الزم است در اين

ای باشد، حل شود. در اينجا الزم است بیان کنیم در اسالم نه شبهه

وسالم(، نه خلفايش)رضی اهلل عنهم(. محمّد حاکم است)علیه صاله

-کند و هرآنپس چه کسی حاکم است؟ اين خداست که حکم می

االمر انتخاب شود نیز مجبور است حکمی که عنوان اولیکس که به

داوند و سنّت نبوی باشد و غیر از اين دهد بر اساس دستورات خمی

باشد کسی مجبور نیست اطاعت کند و مجاز به اطاعت هم نیست. 

)اينجا سنّت نبوی را نیز بیان کرديم چون آن نیز بر اساس 

است و به حکم ماينطق عن الهوی پس رسول هم در دستورات الهی

نبوی گیرد و درکنار کتاب اهلل سنّت تشريع از وحی الهی بهره می

إِنِ اْلحُکْمُ إاِل داند؟ نیز مبناست( حال چرا حکم را تنها خدا می

-چون تنها خداست که عالِم و محیط بر تمام مسائل است و بهلِلَّهِ

دهد و اصوالً اينکه بشر کاری بکند خاطر منفعت شخصی حکم نمی

دلیل وجود هواهای نفسانی يا نکند برای خدا فرقی ندارد امّا بشر به
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-الشهوات به انواع زينتهای دنیوی و از همه مهمتر بهوجود حبّو 

تواند احکام صحیحی را دلیل علم قلیلی که به مسائل دارد نمی

ی صادر کند. برای مثال زمانی بشر تفاوت در رنگ پوست را نشانه

پنداشت امّا بعد دانست و اين حکم را صحیح میبرتری و پستی می

ه. يا نه اکنون زنای با محارم را درست از مدّتی گفت اشتباه کرد

انگاشت و را نادرست میدلیل دين آنکه قبلتر بهداند درحالیمی

 دلیل همان دو نقص بزرگ بشر.اينها به چه دلیل است؟ به

رانی را فقط مختّص خدا پس به اين دلیل است که خداوند حکم

نقض  که به حکمی غیر از حکم خدا راضی شود باداند و کسیمی

 ی ايمان خارج است.االاهلل عمالً از دايرهالإله

 

شبهه: ناعادالنه بودن بیشتر احکام حقوقی، اقتصادی و 

 .قضایی اسالم

آن  کتاب نقدکه شاءاهلل هنگامیدر اينجا ارجاع داده، ما نیز ان

 کتاب را نگاشتیم ارجاع خواهیم داد.
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 گیرینتیجه

ا زد خدنکه از ابتدا بیان کرديم تمام انسانها در اسالم در کما اين

تقوای ها آن از که يکیاز يك ارزش و اعتبار برخوردارند مگر اين

ولهب تر باشد، آن برده از ابای متّقیبیشتری داشته باشد. اگر برده

عموی پیامبر برتر است اگرچه آن شخص از بزرگان قريش باشد. 

را دارند پس است که همه توانايی کسب آنپس وقتی مبنا، چیزی

 ای اينجا معنا نخواهد داشت.بندی ناعادالنههیچ طبقه

ر از سری افراد برتدنیوی و مقام و مراتب قطعاً يكامّا از لحاظ 

گونه که يك رئیس از يك يك سری ديگر هستند، چطور؟ همان

يد کارمند و يك کارمند از يك کارگر، رتبه باالتری دارد طبعاً با

ين انتظار داشت که آزاد هم از برده مقام باالتری داشته باشد و ا

مشخّص تالش بیشتری است. يك کارمند در يك زمان طبیعی

کرده که به آن درجه رسیده و يك آزاد هم در يك زمان مشخّص 

تالش بیشتری کرده تا از دشمن شکست نخورد و به اين مقام 

 رسیده است.
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 قرآنموانع آزادی انسانی در شبهه: 

 . سلب آزادی عقیده1

فرمايد روش اصلی قرآن در هدايت استفاده از ترس است. می

 ترس از آتش جهنّم و از شمشیر دنیا. بنابراين جايی برای آزادی

 ماند.عقیده نمی

توضیح داديم که شمشیر اسالم درمقابل چه در بخش قبل 

شود و بالطّبع فهمیديم که شمشیر اسالم برای کسانی کشیده می

شود، پس ديگر در اين مورد تغییر آيین نیست که کشیده می

نیازی به توضیح اضافه وجود ندارد. امّا درمورد ترس از آتش 

 جهنّم:

شکار است بر اهلل عزّوجلّ از آنجا که دانای به تمام غیب و آ

کند. هايی از غیب آگاه میانسان منّت گذاشته و او را از گوشه

-آموزد که بعضی اعمال، انسان را در قیامت بهخداوند به انسان می

سوی جايگاه نیکو. برد و بعضی اعمال انسان را بهسوی آتش می

تواند از اين اعمال، دلیل علم قلیلش نمیخب انسان قاعدتاً به

آگاه است به او ها آن که ازد آگاه شود مگر اينکه کسیخوخودبه

آموزد شريك قرار دادن برای بیاموزد. پس خداوند به انسان می
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کند و اگر زا که انسان را به خود دچار میاست آتشخدا عملی

چنین عملی در قیامت حاضر شود اين عمل همچون انسان با اين

ا خواهد سوزاند ولی ای است که انسان ری آتش گیرندهماده

کننده که اگر انسان با آن ظاهر شود او را است پاكتوحید، عملی

کند به همین دلیل نجات خواهد يافت... در سزاوار رحمت الهی می

يك کالم: خداوند انسان را از نتايج اعمالش )که همچون تأثیر 

شود( آگاه متقابل اجرام بر يکديگر، يك سّنت الهی محسوب می

 د.کنمی

دکتر! آيا شما با اين کار خداوند متّعال مشکلی حال جناب

گاه نبايد از ديگران مشاوره داريد؟ اگر مشکل داريد پس هیچ

گاه نبايد به عالئم هشداری بخواهید که شما را کمك کنند، هیچ

گاه نبايد هیچ خبری را باور راهنمايی و رانندگی توجّه کنید، هیچ

ای را بپذيريد گونه پیام آگاهی دهندهیچکنید و در نهايت نبايد ه

 1ايد.گونه شما آزادی را از خودتان سلب کردهچون اين

شنوی داشته باشد را )نکته: اين توانايی انسان که از بقیه حرف

نامند که يك توانايی مخصوص انسان است و جناب می "سمع"

                                                           
 )برای توضیحات بیشتر به فصل بعد يعنی قیامت مراجعه فرمايید(.  1
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کند. ما دکتر معتقد هستند که نبايد اين قابلیّت در انسان فعالیّت 

 کنیم که اللهم اشف کل مريض(هم دعا می

در مورد اهل کتاب و بقیه کفّار هم که حرف زديم و در فصل 

 شاءاهلل.خودشان هم بیشتر و مفصّلتر بحث خواهیم کرد ان

 اين دستورات قرآن با ذات انسان ناسازگار است. انسان آزاد» 

جدا کردن آفريده شده است و قدرت جستجو و تفکّر و سنجش و 

 درست از نادرست دارد و در نهايت آزاد است که باور يا سخنی را

ر ها را ضايع می کند. وقتی زوبپذيرد يا رد کند. قرآن تمام اين

 وجود داشته باشد ديگر نه آزادی انسان معنی دارد و نه تفکّر و

 «سنجش خوب و بد معنی دارد و نه گزينش خوب از بد.

ا مت بند اوّل نوشته شده است و حال که بند دوّم همه بر محوريّ

د بند اّول را رد کرديم ديگر نیازی به پرداختن به بند دّوم وجو

داری ندارد چون اين بحث از پايه اشتباه است. امّا مطالب خنده

نگاشته شده که برای لطیفه و خنديدن هم باشد، خواندنشان خالی 

يی هاالترين توانايیخدا با» :فرمايداز لطف نیست. جناب دکتر! می

-هبکند و )عقل و انتخاب( را که به انسان داده لگدمال و نابود می

د خواههايی به انسان داده و از مردم میعبارت ديگر خدا توانايی

 گويم جز اينکه:بنده چیزی نمی «استفاده نکنند...ها آن از
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 1أَنْفُسِهِمْ فِی يَتَفَکَّرُوا أَوَلَمْ

آيَاتِنَا فِی الْآفَاقِ َوفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يََتبَیََّن َلُهمْ أَنَّهُ سَنُرِيهِمْ 

 2الْحَقُّ

شما را به مشتقّات کلمات: الباب، تفکّر، تعقّل، تدبّر در قرآن 

دهم تا ببینید چه کسی انسانها را به استفاده نکردن از ارجاع می

ای از اين خاطرهدهد.)الزم میدانم اينجا عقل و انتخاب سوق می

ستی در حال بحث بوديم ییاشخاص نقل کنم؛ يکبار در يك گروه آت

و يکی از کسانی که ادّعای زيادی هم داشت نعره برآورد که قرآن 

است. دلیلش هم از همین کتاب اصالً علم اندوزی را نهی کرده

سوره فصلت را نشان دادم و گفتم  53ی دکتر! بود. بنده آيهجناب

دهم، بالطّبع اين نشان ر اينجا فرموده که به شما نشان میخداوند د

است برويم. مثل اينها آن است که ما به دنبالهم درصورتیدادن

که کسی به شما بگويد جواب سؤاالت کنکور بر پشت شما نوشته 

کنید؟؟ سعی بر ساختن آيینه میها آن ند آيا شما برای يافتناشده

رگشت گفت خیر. واقعاً واقعاً واقعاً الزم و ايشون در کمال وقاحت ب

                                                           
 184. سوره األعراف، آيه  1

 53. سوره فصلت، آيه  2
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ستیزان اين سؤال را است که ما هرچند وقت يکبار از اسالم

 بپرسیم که؛

 1فما لهم عن التذکرة معرضین

-جالب اينجاست که خداوند نه تنها تحقیق و تفکّر را سلب نمی

-صالةوسالم( را نیز مخاطب قرار میاهلل)علیهکند بلکه خود رسول

 که:دهد 

فَإِن کُنتَ فِی شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسَْألِ الَّذِينَ يَْقرَءُونَ 

الْکِتَابَ مِن قَْبلِكَ لَقَدْ جَاَءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَُکونَنَّ مِنَ 

 2الْمُمَْترِينَ

پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده ايم در ترديد هستی ، از »

 خوانند؛ بپرس، يقیناً)آسمانی( پیش از تو را میکسانی که کتاب 

حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است ، پس هرگز از 

 «ترديدکنندگان مباش!

از طرف ديگر اگر سخنی صحیح است نیازی به اعمال زور برای 

پذيرشش وجود ندارد و اعمال زور برای سرکوب سخن درست هم 

                                                           
 49. سوره مدثر،آيه  1

 94. سوره يونس،آيه  2
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تاريخ و در مغز و قلب انسانها ندارد. حقیقت راه خود را در  يیکارآ

 «باز می کند.

 و بند سوّم هم که بر مبنای بند اوّل است و ...

های آخرش جالب است. يك رشته موهومات را گیریفقط نتیجه

د بنابراين پیام محمّ»کند گیری میکند و آخر سر نتیجهسر هم می

 دکتر! سپاسگزاريم کهاز جناب... «يعنی قرآن کار خدا نیست.

 کنند.موجبات خنده و شاديمان را فراهم می

 

 انتظار بندگی و اطاعت محض شبهه:

ه انسان مسلمان هیچ اختیار و انتخابی در مقابل پیغمبر )و ب» 

امل کهم با رضايت اعت کند آنتبع او روحانیّون( ندارد فقط بايد اط

 پذير استدرونی... انجام دستور با رضايت درونی فقط وقتی امکان

 «که شخص اصالً تأمل نکند...

 خیلی خوب.

اواّلً در قسمتهای قبل بیان کرديم که در اسالم حکم فقط در 

و خداوند هم دستور داده که اگر إن الحکم إال هللدست خداست 

األمرها چیز مشکوکی گفتند کارگزاران و اولیديديد که کسی از 

فقط به فإن تنازعتم فی شیءاش دچار نزاع شديدکه در باره
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خدا و رسول )که رسول چون کالمش وحی الهیست پس حکم او 

توانید صورت( میشود، در ايننیز حکم اهلل عزّوجّل محسوب می

فردوه رارجاع دهید تا بفهمید فرمان کارگزار درست بوده يا خی

فهمیم که اطاعت بی قید و . پس تا اينجا میإلی اهلل و الرسول

 است و نه فرمان کسان ديگر چونشرط فقط مربوط به حکم الهی

بشر هستند و ممکن است در فهم مطالب دچار اشتباه شوند ها آن

 توانند مبنا قرار بگیرند. همین دلیل نمیبه

 امّا قسمت دوّم کالم:

ت کامل درونی در دو صورت ممکن است که اطاعت با رضاي

 اند و ما ذکر خواهیم کرد.ايشان ذکر نکرده

که شخص با دقّت پیرامون دستوری فکر کرده درصورتی -1

وقت آن دستور را با رضايت باشد و به صحّت آن رسیده باشد، آن

ن کامل درونی انجام خواهد داد. که الزم نیست مثال بزنیم چون اي

 برای همه اتفاق افتاده است.مطلب قطعاً 

که شخص نسبت به کالم کسی اين اطمینان را درصورتی -2

گويد به صالح من است. يافته باشد که او بدون شك هرآنچه می

دهد. همین دلیل فرمانش را با رضايت کامل درونی انجام میبه

فرض کنید شما پدری داريد که مطمئن هستید کامالً حواسش به 
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ای مخروبه به برايش مهم هستید.اين پدر در خانه شماست و شما

گويد فرزندم اگر چیز گردی ديدی پايت را روی آن نگذار. شما می

داند موضوع چیست چکارکند؟ خب فرزند حال فرزندی که نمی

فهمد که انجام دستور وقتی نزد خود دقیق حساب کتاب کند می

رای او نخواسته پدر قاعدتاً بايد درست باشد چون پدر هیچ بدی ب

است و درمورد آن خانه هم علم بیشتری دارد؛ پس کار پدر را 

دهد. )البته اين مورد ممکن است جاهالنه نیز صورت انجام می

 صورت درست نیست(بگیرد که در آن

گذارند را با گزاران میيا نه، آيا ايشان قوانینی که قانون

اند؟ چرا که ايشان دهند؟؟ يعنی همواره معترضنارضايتی انجام می

اهل فکر هستند و هرکه متفکّر باشد بايد معترض باشد؟ همین 

گويند مغز ملحد جماعت دکتر! که میکنید جنابکارها را می

مشکل دارد.)البته الزم به ذکر است که جماعتی به اسم 

-کس نبايد هیچآنارشیست وجود دارند که معتقد هستند هیچ

ايد خودشان همچون حیوانات به صلح قانونی بگذارد و انسانها ب

برسند، که ممکن است جناب دکتر! نیز همین تفکّر را پذيرفته 

باشند. که بدون شك اين نیز تنها در صورتی ممکن است که همه 

پیرو يك تفکّر شوند و تفکّرات ديگر حذف و پیروانش نیز حذف 
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کردن  توانیم بفهمیم که چرا جناب دکتر برای دورشوند(... االن می

 کنند.مسلمین از دينشان تالش می

و که پیراند کسانیالبته اين نیز خیال خام است چون بسیار بوده

اند. های ديگر را ازمیان برداشتهاند و کمونیستکمونیسم بوده

 فرمايد:دلیلش نیز همان است که اهلل عزّوجلّ می

 1کُونُ عََلیْهِ وَِکیلًاأَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفََأنتَ تَ

آيا ديدی کسی را که هوای )نفس( خود را معبود خود » 

 «توانی بر او )وکیل و( نگهبان باشی؟!می برگزيده است؟! آيا تو

که انسان هوای نفس )هرآنچه من دون اهلل باشد( را هنگامی

های نفسانی عمل معبود برحق خود قرار داد تا بر اساس خواسته

تواند کس نمیقدر جرم و جنايت خواهد کرد که هیچکند، آن

گیرد، چون هوای نفس آن شخص به او چیزه  وکالتش را بر عهده

خواهد اسمش را آنارشیسم، کمونیسم، است. حال میشده

درآوردی و ... بگذارد، همه پیرو سکوالريسم و تثلیث، اسالم من

اند و خوهوای نفس هستند و هوای نفس هم به حیوانیّت می

 حیوانیّت هم اخالق ندارد و در نتیجه... (

                                                           
 43سوره فرقان، آيه .  1
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ی ما و خداوند در وضعیّت دوّم است. خدايی که علم حال رابطه

بیشتری نسبت به ما دارد و همواره صالح ما را خواسته است، قطعاً 

دستوراتش نیز بهترين دستورات است. اگر کسی با اين مشکل 

ن مطالب از جانب است اثبات کند ايدارد، مشکلی نیست، کافی

دکتر! بلکه با آوردن آنچه که طلب سان جنابخدا نیست )نه به

است تاريخ را نگاه کنیم که ببینیم جز دستورات است. کافیشده

اند چگونه ريزی شدهخدا ساير دستورات که مطابق امیال آدمی پی

اند. امّا دستورات خداوند در تمام طول شان را از دست دادهکارايی

ومن احسن من اهلل چنان درست و قابل اجرا هستند. تاريخ هم

 1حکما

د را ستااسخن دش که شاگردارد ست ب دو»يك معلّم خوامّا 

ست ينکه فقط مقلّد باشد. ممکن نیاهد نه ار دنقد قرو مّل أترد مو

 و از اوباشد ب داده نتخار و آزادی اختیاو اعقل ن نساابه ا خد

د محمّر طلبی کادهين براباشد. شتهر داعیا متمای دهيك برر نتظاا

 هجاای از شعله، نسانهازی اسادهبری و گیردهين برا. است نه خدا

 ست.«ده افتان اجهانیان ست که به جااناپذير محمد ی طلبی سیر
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 اين مثال از بیخ و بن اشتباه است. چرا؟ چون:

سالم ی تقبّل ااسالم مخالف تأّمل و تدبّر نیست، بلکه شالوده-1

يد: فرمابر تفکّر و تدبّر بنا شده است. کم نیست شمار آياتی که می

پس اسالم مخالف « کنید؟انديشید و تعقّل و تفکّر نمیآيا نمی»

 تأمّل نیست بلکه بالعکس مخالف تفّکرنکردن است.

اوّاًل نقد کردن يعنی چه؟ يعنی جداکردن خوب از بد )به  -1

ی چیزی که من بر رشتهاين ی نقد چیست؟گزينی( دوماً ريشه

ام و اکنون هرکسی کالمی در آن زمینه بیان کند را احاطه يافته

و  کنمتوانم نقد کنم، چرا که آن را با منبع اصلی علم قیاس میمی

 دکتر!سازم. مثالً همان مثال معلّم که جنابخوب و بد راجدا می

نقد کند،  آموزش مطالبش رااند... معلّم دوست دارد دانشآورده

است و بر آن دهد آن مطلب را مطالعه کردهگونه نشان میچون اين

آموز چیزی احاطه يافته است. حال اگر معلّم هرچه بگويد، دانش

ن آبپراند، اين يعنی نقد؟ خیر بلکه اين جهل است، چون قطعاً علم 

ی معلّم که نیست که بر هرچه معّلم بگويد آموز به اندازهدانش

 فته باشد.احاطه يا

 خیلی عالی...
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 توانم بگويم بر آنچه که خداوند فرموده محیطحال آيا من می 

 توانم نقدش کنم؟ام و کامالً بر آن مسلّط هستم و اکنون میشده

م توانیآيا علم بشر و خداوند قابل قیاس است؟ مثالً ما چگونه می

ست؟ علم اکالم اهلل متّعال را نقد کنیم درحالی که او خود منشأ آن 

م؟ آيا ما بر علمی که خداوند بنیان نهاده بیشتر از خداوند آگاهی

جا توانیم آن را نقد کنیم؟ جواب با شما. همینخیر؛ پس آيا می

فرمايد شما اگر در دستورات الزم است بگويم خداوند مّتعال می

عنی االمرتان دچار اختالف شديد به خدا و رسول برگردانید... ياولی

گرديد تا بخش صحیح قد... يعنی شما به منبع علم بازمیهمان ن

االمر را بر اساس قرآن تشخیص داده و بخش نادرستش کالم اولی

 را رهاکنید.

فإن شد در اسالم عزيز، اگر تقلید محض جايز بود گفته نمی

پس ما تقلید محض تنازعتم فی شیء فردوه الی اهلل و الرسول...

 احسن الکالم را داريم.نداريم، بلکه تبعیّت از 

الَّذِينَ يَْستَمِعُونَ الْقَوَْل َفیَتَِّبعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئَِك الَّذِينَ َهدَاهُمُ 

 1اللَّهُ وَأُولَئَِك هُمْ أُولُو اْلأَلْبَابِ
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 ی کالم ايشان ديگر ارزش بحث ندارد.ادامه

ی ای در آخر خالی از لطف نیست. به اين آيهاما ذکر نکته

 ی فرقان دقّت کنید:ی مبارکهسوره

 1وَالَّذِينَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِْم لَمْ يَخِرُّوا َعلَْیهَا صُمًّا وَعُْمیَانًا

و کسانی که چون به آيات پروردگارشان پند داده شدند، کر و »

 «افتند.نمی کور بر روی آن

ق در آياتش سوببینید خداوند متّعال چگونه بندگان را به تفکّر 

ر شود، کور و کخوانده میها آن دهد! هنگامی که آيات قرآن برمی

ند دهند زيرا خداوافتند، يعنی جاهالنه به آن گوش نمیبر آن نمی

کّر پسندد؛ او به ما فرمان داده که در قرآن تفچنین حالتی را نمی

 کنیم:

 2لَِّیدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِیَتََذکَّرَ أُولُو الَْألْبَابِکِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ 

ش را بر تو نازل کرديم، تا در آياتکتابی است پربرکت، که آن»

 «تدبّر کنند، و خردمندان پند گیرند.
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عبادالرّحمن هستند، بندگان ها آن اينان چه کسانی هستند؟ 

د تا بفهماند خاص خدا. و خداوند بندگانش را اينگونه وصف میکن

 اين دين، دين تفکّر است و نه دين جهالت و پیروی کورکورانه.

 شبهه: تقدیرگرایی

مطالب مربوط به اين بخش را در قسمت عدالت توضیح داديم... 

 ن بخش مطالعه فرمايید.توانید با مراجعه به آمی

 

های موجود در  شبهه: رضایت و خشنودی از تبعیض

 جامعه

طور مفصّل در بحث عدالت بّررسی از آنجا که اين مطلب را به

همان سخنان است  کرديم و از آنجا که مبانی کالم بر محور

 درنتیجه نیازی به برّرسی دگرباره نخواهیم داشت.

 

 .شبهه: ممنوعیت نقد هرآنچه مربوط به دین است

 ربطعنوان شاهد آورده شده بپردازيم و بیای که بهابتدا به آيه

ه شاءاهلل به بقیّگاه انرا به اين قضیّه نشان دهیم، آنبودن آن

 مطالب نیز خواهیم پرداخت.
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أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وََتکْفُرُونَ بِبَعٍْض فَمَا َجزَاُء مَن يَفْعَلُ 

دُّوَن ِإلَى أَشَدِّ ذَلَِك مِنکُْم إِلَّا خِزٌْی فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَيَوْمَ الْقِیَامَةِ ُيرَ

 1الْعَذَابِ وَمَا اللَُّه بِغَافِلٍ عَمَّا تَْعَملُونَ

آوريد، و می بخشی از )دستورات( کتاب)آسمانی( ايمان آيا به»

شويد؟! پس جزای کسی از شما که چنین کند می به بخشی کافر

چیست، جز رسوايی و خواری در اين جهان، و در روز قیامت به 

 شوند،و خداوند از آنچه انجاممی ب بر گردانیدهشديدترين عذا

 «دهید غافل نیست.می

 دکتر! را برّرسی کنیم.با يك مثال اين ادّعای جناب

ی راهنمايی و رانندگی را درنظر بگیريد... نامهکتاب آيین

-تعدادی چند از قوانین در اين کتاب آمده است... حال شما می

ها قبول دارم امّا محل تونلگويید که من سبقت ممنوع را در 

نامه را پذيرم. خب شخصی که آن آيینسرعت محدود شبانه را نمی

-گويد آيا بعضی از اين قوانین را میتصويب کرده است به شما می

پذيری و برخی ديگر را نه؟ بدون شك تو از زيانکاران خواهی بود. 
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ی نهدکتر! سرکشی را نشااين چه ربطی به نقد دارد؟ چرا جناب

 کند؟ آخر اين آيه چه ربطی به نقد دارد؟ انتقاد قلمداد می

 که اين دستور درستامّا درمورد نقد؛ نقد يعنی چه؟ يعنی اين

تر کاملعبارتنیست و دستوری جايگزين آن بهتر است. يا به

 چیزی را با چیز بهتری جايگزين کردن.

و با هِإاِل لِلَّ إِنِ الْحُکْمُ ما گفتیم که حکم تنها از آن خداست

تمام  م بهتوجه به شناختی که از اهلل عزّوجلّ داريم، چون او اوّاًل عال

و کند مانند بشر پیرغیب و آشکار است و دوّماً حکمی که صادر می

 ای نیست جز خیرخواهی.هیچ نفس و خواسته

 توان نقد کرد و بلکه اين حکم مبناپس حکم چنین ذاتی را نمی

اهند مثالً من اگر کاری کنم و اشتباه باشد به من خوشود. )يعنی می

که  گفت اين کار اشتباه است چون ]به هر دلیلی...[ در اديان، آنجا

آيد چون مبنا، آيد به تبعش دستور الهی و کالم الهی میچون می

 است، نه خواسته و تمايالت انسانی که نقصان دارند.(کالم الهی

  ر قرآن بیابیم.توانیم دحال اين مبنا را می
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ 

 1مِنکُمْ فَإِن تَنَازَْعتُمْ فِی شَیٍْء َفرُدُّوهُ إِلَى اللَِّه وَالرَّسُولِ

 ای کسانی که ايمان آورده ايد! اطاعت کنید خدا را، و اطاعت»

، کنید پیامبر، و صاحبان امرتان را، و اگر درچیزی اختالف کرديد

 « آن را به خدا و پیامبر باز گردانید؛

ا چه االمر( را نقد کرد امّا بتوان احکام کارگزاران)اولیمی پس

 مبنايی؟ با مبنای الهی.

 فرمايد:الة وسالم( میرسول اهلل) علیه ص

هرکدام از شما امر زشتی را ديد »)من رأی منکم منکر فلیغیره( 

  2«.بايد آن را تغییر دهد

فرمايد: )إن من أعظم الجهاد عند اهلل کلمة عدل همچنین می

 عند إمام جائر(. 

ترديد از بزرگترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد بی»

 3«حاکم ظالم است
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و  رد را يادتان باشد و در کنارش مطالب مربوط به عدالت)اين مو

اينکه نبايد جلوی حاکم ظالم حرفی زد را مطالعه کنید... اين 

داند جوانان آگاه از احاديث نیستند، هرجا شخص کذّاب چون می

و ما که نیازش باشد از حديث بهره جسته و جاهای ديگر... 

 يخدعون اال انفسهم ولکن ال يشعرون

ز ای اوّل و دوّم پس از پیامبر... ابوبکر )پس و حال سخن خلیفه

 بیعت مردم با او به منبر رفت و خطاب به آنها(گفت: 

م ای مردم! ... هرگاه من نسبت به خدا و پیامبر نافرمانی کرد»

 «. شود!تان ساقط میی اطاعت شما از من از عهدهديگر وظیفه

 گفت: ها آن خطاب بهعمر بن خطاب نیز پس از بیعت مردم 

 )اگر در من انحرافی مشاهده کرديد، مرا اصالح کنید(. يکی از

 خدا قسم! اگر در تو انحرافیبه»مسلمانان برخاست و فرياد زد: 

ز عمر ا« کنیم!های تیز شمشیرهايمان اصالح میديديم آن را با لبه

شنیدن اين سخن بسیار خوشحال شد و خداوند را به خاطر وجود 

 ن وضعیّتی در میان مسلمانان شکرگزاری کرد! چنی

طوری صحیح نیست امّا شايد افرادی هنوز ايراد بگیرند که اين

دانیم يا است مقداری فکرکنیم... ما حکمی را درست میکافی

نادرست... خب مبنای ما دراين انتخاب چیست؟ عقل خودمان... 
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د و ذات که در مورد اين حکم علم و آگاهی مطلق دارحال کسی

قضیّه برايش آشکار است و صدور آن حکم هم هیچ نفع و ضرری 

تر به او نخواهد رساند )مثالً رهگذری است( نظری بهتر و منصفانه

از ما ندارد؟ اينکه آن حکم هیچ نفع و ضرری به شخص نرساند 

گويند هر تصمیمی که بسیار مهم است، مثاًل در بازی فوتبال نمی

آن توافق کردند مبنا باشد، چرا؟ چون افراد  افراد دو تیم درمورد

که در اين مورد تخصّصی توانند مانند کسیگاه نمیدو تیم هیچ

گیرد )اهرم طرفانه تصمیم میخوانده )اهرم علم( و بیدرس

نیازی( حکم صادر کنند و قطعاً گروهی از آنان در تصمیمات بی

لیل ما از داور حسّاس، گروه ديگر را رد خواهد کرد... به همین د

 کنیم که مبناست...استفاده می

 ومن احسن من اهلل حکماخب چه داوری بهتر از خدا؟

 

 های سیاسی شبهه: نفی آزادی 

است که در اينجا مبنای کالم ايشان از سیاست همان چیزی

کردن در محوريّت آن است... آيا اين امروز بشر درحال عمل

است؟ مبانی فکری اين سیاسیّون چیست؟ سیاست پسنديده
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مبانی سیاست اسالمی چیست؟ آيا وقتی مبانی فکری کامالً متّضاد 

 توان مقايسه کرد؟هست، می

ای اسالم تفکّری نیست که بیان کند هرکه خواست، با هر سلیقه

فهمد، حرف و حزبی تشکیل دهد و بر اساس آنچه که می بیايد

د، بزند... ما در بحث حاکمیّت بیان کرديم که هر حکمی که داده شو

بايد بر محوريّت حکم الهی باشد، و اين حکم در سیاست اسالمی 

شود تا يك نفر خودرأی نشود که بگويد توسّط شوری انجام می

 ف حکم الهی باشد.که مخالنظر من فقط صحیح است درحالی

 اند؛اما مواردی که ذکر شده

 )آزادی انتخاب نوع حکومت( در بخش قبل بیان کرديم

نمايندگان مردم هستند که حکومتی(  نمسئوالب نتخاا)آزادی 

، کندکنند و حاکم هم وزرای خود را انتخاب میحاکم را انتخاب می

 برگزينند. جا مردم باشند که وزير و وزرا رادانم هیچبعید می

 اب ( احزاب را که بیان کرديمحزاتشکیل )آزادی 

گذاری( قانون فقط و فقط بر نمجلس قانوب نتخااحق )آزادی و 

است و هرکس به غیر آن حکم کند ايمان محوريّت حکم الهی

ندارد... و بیان هم کرديم که اين قوانین توسط شوری در محوريّت 
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ی هم برگزيدگان مردم شود و اعضای شورحکم الهی تصويب می

 هستند.

مت( دروغ محض، در قرآن به صراحت حکود از نتقا)آزادی ا

د، ای، در حال تنازع هستناالمر در مسئلهبیان شده اگر ديديد اولی

به حکم الهی ارجاع دهید )کما اينکه داستانهای حکام اسالمی 

ه وارضاه( مشهور است... آنجا کعنهاهللمخصوصاً فاروق اعظم)رضی

ی کالمش درمورد کنند، به او دربارهخاطر لباسش انتقاد میبه او به

حاکم  پذيرد چون او خود راکنند و او نیز میمهريّه زنان انتقاد می

داند، بلکه خادم اسالم و کارگزار مردم است، پس اگر چیزی نمی

هست که اشتباه انجام شده، بايستی ببیند حکم الهی چیست، اگر 

 است برگردد(بايستی از عملی که انجام داده متّضاد بود،

اين مورد را نیز حکومتی( ی پستهاای برن کانديد شد)آزادی 

 بیان کرديم

 ن( و امّا آزادی بیان؛بیا)آزادی 

بايد ديد منظور از آزادی بیان چیست؟ اگر همان است که 

حکومت را مورد نقد قرار دهیم، در اين مورد حرف زديم که قضیّه 

است که در حکومت اسالمی رار است امّا اگر موضوع ايناز چه ق

شود، الزم است بیان ی نشر مطالب مخالف با اسالم داده نمیاجازه
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هاتوا برهانکم است کهکنیم که رويکرد قرآنی در اين زمینه، اين

در کنار جواب مسلمین، حال قضاوت ها آن کالمان کنتم صادقین

ستیزان از هرکسی بیشتر گفت اسالم االلباب. )شايد بتوانبا اولی

-های اجتماعی خوشحال شدند، چون اينخاطر تأسیس شبکهبه

توانستند بدون فیلترينگ حکومتهای اسالمی، کالمهای گونه، می

را از اسالم ها آن سخیفشان را به مردم برسانند و به زعم باطلشان

ز اندك نجات دهند، امّا الحمدهلل که مسلمین، هوشیار بودند و ج

جوانانی که آگاهی کمی از دين داشتند، به صف اين اباطیل 

نپیوستند و بسیاری از کسانی هم که پیوسته بودند، بازگشتند که 

ی کسانیکه هنوز بخاطرش خدا را سپاس میگويیم و خطاب به بقیه

فما لهم عن التذکرة گويیمدر صف علیه اسالم هستند می

 م چیست؟(دلیل مخالفتتان با اسالمعرضین

 درنهايت حق برکناری حکومت حکومت( برکناری حق )آزادی و 

گاه تبديل و تغییر نخواهد که قطعاً حکومت اسالمی هیچ

پذيرفت امّا اگر کارگزاری از راه درست منحرف شد، بر مسلمین 

اه واجب است که او را ابتدا با نصیحت و سپس با زور و اجبار به ر

 درست برگردانند.
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شاءاهلل در اين موارد در فصل سیاست قرآن، بصورت مفصّل ان

 حرف خواهیم زد.

 های زنان شبهه: نفی آزادی

ور باره کامل بحث کرديم امّا اگر موارد مذکدر فصل قبل در اين

خروج از منزل )بدون  -1د به يك چیز خواهید رسید را نگاه کنی

 فعالیّت در اجتماع )که کار هم جزو -2ی شوهر و اطّالعش( اجازه

 -4دانم چرا جناب دکتر! آن را جدا کرده است؟؟؟( آن است و نمی

 حقّ طالق -5آزادی تحصیل )اين يك مورد به شدّت ياوه است( 

که به دروغ به اسالم ها آن تمام مواردی که بیان کرديم )جز

 ايم( ما را بهاند و قبالً راجع به آن مفصّل حرف زدهشدهنسبت داده 

برند... اينکه آزادی زن، هدف اين بحث نیست يك سمت و سو می

ی اصلی اين جماعت بلکه آزادی رسیدن به زن است که دغدغه

است، کما اينکه در غرب حدود اسالمی را نداريم و رسیدن به شده

قدر اين مکمّل آدم را پست و تر است آناز هر چیزی راحت زن

سوزد که از روی اند، )دلم به حال خواهرانی میارزش کردهبی

 وکنند است را ول میناآگاهی، حفاظی که اسالم برايشان قرار داده

هر  دانند که زنان غربی اکنون ازگیرند و نمیها را میدنبال غربی

 اند:شدهارزشتر زمانی بی

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1657 

 

/www.bbc.co.uk/persian/blogs2014/03/140322l_44

nazeran_rape_culture.shtml_ 

 شبهه: نفی آزادی بردگان

در بخشهای مربوطه مفصّل حرف زديم، که نزديکترينش بحث 

 عدالت بود که در همین فصل مطرح شده است.

 

 های غیر مسلمانان شبهه: نفی آزادی

در اين مورد نیز بصورت مفصّل حرف زديم امّا مواردی را ذکر 

کرده است که درمورد آزادی اهل کتاب است )که در بخش عدالت 

 اند(پرسیديم کدام حقوق؟ که اينجا جوابمان را داده

درمورد حکومت حرف زديم که قضیّه از چه قرار است و 

اند که بحث حکومت خردمند باشند تاکنون فهمیدهکه کسانی

 چگونه است. چون کامل، آن را تشريح کرديم.

حقّ مشارکت در حکومت نیز چیزی نیست که به اهل کتاب 

هم شود، چون همه بايد در محوريّت يك اصل حرکت کنند و آنداه

رد، که اين دو را اصالً قبول ندااست... کسیحکم قرآن و سنت نبوی

 پايبند خواهد بود؟ها آن نه بهچگو

 حقّ تشکیالت نظامی )ارزش پاسخگويی ندارد(

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/03/140322_l44_nazeran_rape_culture.shtml
file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/03/140322_l44_nazeran_rape_culture.shtml
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 شبهه: حقّ تبلیغ دین

اند که امکان تبلیغ سلب ها بسته نشدهکلیسا، َدير و کنیسه

که خواهان مسیحیّت است، بفرمايد به کلیسا مراجعه شود... کسی

 را بشنود.ها آن کند و برهان

ز ارا جناب دکتر! اگر بیان بفرمايند حقّ ساخت و تعمیر ندارند 

 اند ممنون خواهیم شد.کجا استخراج کرده

چنین مهمالتی را واقعاً متحیّرم چطور جوانان ما گول اين

 اند.خورده

 

 :گیرینتیجه

که اينجا به بیان مطالبی چند از شیخ محمد شوم خوشحال می

 قطب بپردازم:

ی اسالمی، اشکالی که ذهن را به حیرت و شگفتی در عقیده

داند که وادارد وجود ندارد. بنابراين، خدا را يگانه و همان کسی می

ها آن یتنهايی آفريده است و بازگشت همهی موجودات را بههمه

تواند سخنانش کس نمید و هیچبه سوی اوست و هیچ شريکی ندار

است ی ساده و آشکاریی اسالمی انديشهرا تحريف کند. انديشه

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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ی کس درباره آن اختالفی ندارد و هیچ عاقلی نبايد دربارهکه هیچ

 آن ترديد يا اختالف داشته باشد. 

وجود ندارد. « علمای دين»ای به نام در اسالم مانند اروپا طبقه

ت که هرکس به اندازه توان طبیعی و دين از آن همگان اس

 برد. در بین مسلماناناش از آن بهره میشايستگی فکری و روحی

است که هرکس به تناسب اعمالش نزد خدا جايگاهی دارد و 

بزرگوارترين و ارزشمندترين فرد نزد خداوند پرهیزگارترين 

آنهاست؛ خواه مهندس، معّلم، کارگر يا صنعتگر باشد. دين مانند 

ی عبادتها بدون وجود وساطت اين شغلها، حرفه نیست. همه

است که گروهی از مردم در شود. اّما طبیعیعلمای دين انجام می

عنوان قانون اساسی جامعه( ی فقه و شريعت اسالم )بهزمینه

دانان و ی قانونتخصّص پیدا کنند. امّا جايگاهشان مانند همه

ر کشوری است که به علّت متخصّصان قانون اساسی و مدنی در ه

 داشتن اين وظیفه هیچ سلطه و نفوذی بر مردم يا برتری طبقاتی بر

دانان[ جامعه فقط مشاوران، فقها ]و حقوقها آن ندارند. بلکهها آن

و حکومت هستند و کسانی که در هر کشوری خود را هیأت عالی 

ا غیر نامند، در اين نامگذاری خود به اين نام يعلمای مسلمان می

آن کامالً آزادند. امّا اين نام يا هر نام ديگر برايشان هیچ سلطه، 
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ی امور مردم کند و دربارهبرتری، قدرت و نفوذی بر مردم ايجاد نمی

جز در چارچوب شرع هیچ اختیاری ندارند. األزهر يك دانشگاه 

کردن علمی و اسالمی است، امّا حّق سوزاندن يا شکنجه

ردم را ندارد. حدّاکثر اختیاری که دارد اين دانشمندان و ساير م

تواند برداشت افراد جامعه را مورد انتقاد قرار دهد يا به است که می

را تخطئه کند و در اين امر کامالً آزاد و ها آن چالش بکشد و آرای

مختار است. زيرا مردم نیز اين حق را دارند که فهم علمای األزهر 

و نظراتشان را اشتباه بدانند. زيرا دين در از دين را نقد کنند و آرا 

انحصار فرد يا گروهی نیست، بلکه از آن کسی است که به خوبی 

 آن را درك و اجرا کند. 

زمانی که حکومت اسالمی برپا شود، عالمان دين و روحانیّون در 

ادارات و پستهای حکومتی، صاحب منصب نخواهند بود و در نظام 

خواهد آمد جز اين که احکام و قوانین وجود نحکومت تغییری به

براساس شريعت اسالم خواهد بود. امّا امور مهندسان در اختیار 

ی خودشان، مسائل پزشکی و بهداشتی تحت نظارت و اداره

شرط اين که اقتصاد اسالمی در پزشکان و امور اقتصاد کشور )به

امور جامعه حکومت کند( در اختیار اقتصاددانان خواهد بود. ساير 
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و مسائل کشور نیز در اختیار متخصّصان و کارشناسان باتجربه و 

 دارای تحصیالت در همان زمینه قرار خواهد گرفت. 

در عقیده و نظام اسالمی هیچ مانعی بر سر راه نظرّيات و 

ود در جامعه قرار ندارد و تاريخ خها آن فعالیّتهای علمی و اجرای

اريخ اسالم شنیده نشده است گواه آشکاری بر اين امر است. در ت

علّت کشف يك حقیقت علمی شکنجه يا که هیچ دانشمندی به

سوزانده شده باشد. ترديدی نیست که علم صحیح با باورهای فرد 

ی موجودات توسّط خداوند، دعوت مسلمان مبنی بر آفرينش همه

مردم توسط اسالم به نگريستن به آسمانها و زمین و انديشیدن 

شدن به سوی او توسّط خداوند برای هدايتها آن رينشی آفدرباره

 هیچ تضاّد و تعارضی نخواهد داشت. بسیاری از دانشمندان ملحد و

خداوند هدايت دين غربی از طريق تحقیق علمی صحیح به سویبی

 اند. شده

ای برای الحاد و پس در اسالم چه چیزی وجود دارد که انگیزه

ی تقلید دينی مردم باشد جز اين که گروهی گرفتار غريزهبی

 کورکورانه از سروران غربیشان و استعمارگران شده باشند؟ 

خواهند در تبلیغات علیه عقايد دينی کنند که میآنها ادّعا می

ارزش جلوه دهند و و عبادات آزاد باشند و آن را در نظر مردم کم
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که گرفتار قانون خوانند بدون اينفرا ها آن همگان را به رهايی از

 شوند. 

لوح آری! امّا علّت اين امر چیست؟ برخالف تصوّر افراد ساده

ای برای خود هدف نیست، بلکه در اروپا وسیلهخودیاين امر به

هدفی ديگر يعنی همان رهايی فکر و انديشه از خرافات و 

ی سايه چه درآزادکردن مردم از سرکشی و طغیان بود. امّا چنان

دين اين آزادی را داشته باشند پس ديگر در پی تحقق چه هدفی 

 هستند؟ 

بند و قید و شرط، بیدر پی آزادی بیها آن واقعیّت اين است که

باری اخالقی و هرج و مرج جنسی بدون وجود عوامل بازدارنده 

ای ی فکری فقط وسیلههستند، اين حقیقت مسأله است و جنبه

است که شان است. اين در حالیپرستیشهوت کردنبرای پنهان

-کنند. اسالم که مردم را بهبودن را مطرح میادّعای آزادانديش

خواند، ی شهوتها فرا میها از جمله سلطهی سلطهرهايی از همه

ی پرستان و بندگان غريزهمجبور به اطاعت و پیروی از شهوت

 جنسی نیست. 

تی اسالم کامالً ديکتاتوری کنند نظام حکومای ادّعا میعدّه

است. زيرا دولت در آن قدرت فراوانی دارد. از آنجا که اين حکومت 
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 به نام دين )يعنی امر مقدّسی که بر قلبهای مردم سلطه دارد( بر

افزايد و اين کند اين امر بر وخامت مسأله میرانی میحکمها آن

-نیز به سوی ديکتاتوری کشیده شده و مردمحکومت به سادگی به

ترتیب آزادی دچار بحران شده و پذيرند و بدينرا میآسانی آن

راحتی در معرض که علیه حاکم قیام يا اعتراض کنند بهکسانی

اين ادّعای عجیب ها آن اتهام ارتداد و خروج از دين خواهند بود.

اند؟آيا از آيات، احاديث و روايات زير ی دين را از کجا آوردهدرباره

 اند؟ که خداوند در قرآن کريم فرموده است: چنین برداشتی کرده

 1«. کارهای مؤمنان براساس مشورت است»

 فرمايد: ی ديگری میهمچنین در آيه

کم و هرگاه میان مردم قضاوت کرديد براساس عدالت ح»

  2«.کنید

یجه ی اّول و دوّم پس از پیامبر به اين نتآيا از اين سخن خلیفه

به  اند؟ ابوبکر )پس از بیعت مردم با او به منبر رفت و خطابرسیده

 آنها( گفت: 

                                                           
 38. سوره شوری، آيه  1

 58. سوره النساء، آيه  2
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م ای مردم! ... هرگاه من نسبت به خدا و پیامبر نافرمانی کرد»

 «. ود!شتان ساقط میی اطاعت شما از من از عهدهديگر وظیفه

 گفت: ها آن عمر بن خطاب نیز پس از بیعت مردم خطاب به

 يکی از«. اگر در من انحرافی مشاهده کرديد، مرا اصالح کنید»

 خدا قسم! اگر در تو انحرافیبه»مسلمانان برخاست و فرياد زد: 

ز عمر ا« کنیم!های تیز شمشیرهايمان اصالح میديديم آن را با لبه

خاطر وجود خوشحال شد و خداوند را به شنیدن اين سخن بسیار

 چنین وضعیتی در میان مسلمانان شکرگزاری کرد! 

آری! در طول تاريخ، سرکشی و طغیان به نام دين وجود داشته 

است و ممکن است در هر زمانی نیز به وجود آيد. امّا چه کسی 

میتواند ادّعا کند که دين به تنهايی ابزاری برای سرکشی و 

زمین بوده است؟ آيا هیتلر و استالین هم به نام دين به  استبداد در

های شوروی به کردند؟! پس از مرگ استالین، روزنامهمردم ظلم می

ديکتاتوربودن استالین اعتراف کردند و گفتند که او در روسیّه 

ای برقرار کرده بود که تکرار بار ظالمانهحکومت پلیسی و خشونت

ت نیست! آيا ژنرال فرانکو، ژنرال اين وضعیّت به هیچ وجه درس

ماالن در آفريقای جنوبی، چیانگ کای چگ در جمهوری چین و 

تونگ در جمهوری کمونیستی خلق چین نیز به نام دين مائو تسه
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اند؟ تاريخ اين قرن که خود را از اين همه ظلم و بیداد برپا کرده

ا با های تاريخ رترين ديکتاتوریقید و بند دين رها کرده زشت

نامهای فريبنده ديگر به خود ديده است که از نظر احترام در میان 

 پیروانش کمتر از قداست دين نزد افراد مؤمن نبوده است. 

کند و هرگز کس از نظام ديکتاتوری حمايت و دفاع نمیهیچ

ضمیری آن را نخواهد پذيرفت. امّا هیچ انسان آزادانديش و روشن

کند که بدون تأثیر ايجاب می طبع سالم و فکر روشن، چنین

 حقیقت اعتراف کرد. پذيرفتن از هوی و هوس به

توان از هر مفهوم زيبايی برای اهداف حقیقت اين است که می

شخصی سوء استفاده کرد و تنها راه عاجِ طغیان و سرکشی اين 

ن است که ملّت مؤمنی را تربیت کنیم که آزادی را که دين منادی آ

از  تأکید فراوان دارد ارج نهد و در نتیجه حاکمان رااست و بر آن 

ن را در حدود مقّررشده نگه دارد. گماها آن ظلم و ستم بازدارد و

 کنم جز نظامی که اصالح حاکم ظالم را جزو وظايف ملّت قرارنمی

داده باشد بتواند به چنین هدفی دست يابد. 

 باره فرموده است:صالةوسالم(در اينپیامبر)علیه

 )من رأی منکم منکر فلیغیره(
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  1«.هرکدام از شما امر زشتی را ديد بايد آن را تغییر دهد

 فرمايد:همچنین می

 )إن من أعظم الجهاد عند اهلل کلمة عدل عند إمام جائر(. 

ترديد از بزرگترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد بی»

  2«حاکم ظالم است

نه  اه شما برای رسیدن به آزادی،خواه! رای زنان و مردان ترقّی

به  کنارگذاشتن دين بلکه ياد دادن اين روح انقالبیِ بیزار از ظلم

کند و اين مردم است که حاکمان ظالم و ستمگر را اصالح می

 طلبی همان روح و حقیقت اين دين است. مبارزه و اصالح

 کتاب شبهاتی پیرامون اسالم 

 

 موانع پیشرفت و توسعه در قرآنشبهه: 

ی محقّق را به دانم، خوانندهی اين بخش الزم میدر مقدّمه

اختراع، میراث مسلمین در جهان ارجاع دهم... و  1001کتاب 

گیری قبلی از محمد در نتیجهکه همچنین با توجّه به مطالبی

                                                           
  علیه. متفق1

 علیه. متفق 2

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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-گاه دانشمندان را بهاهلل( گذاشتیم، که در اسالم هیچقطب)رحمه

اند، بلکه مسلمین با الحیات نکردهخاطر تحقیقات علمیشان ممنوع

شعار )طلب العلم فريضه(، در پی انواع علوم بودند تا آيات خدا را 

انیم تا حدودی تواند، میبیابند ،که در آفاق و انفس گذاشته شده

دريابیم که جناب دکتر! باز هم يك رشته دروغ را پشت سر هم 

ی امروز مسلمین را رديف کرده است... ايشان در کالمشان، جامعه

گويند ما از اسالم حقیقی که خود مسلمین میبیند، درحالیمی

زمان، اجداد پردازند، که آندوريم، و به عصر طاليی اسالم نمی

کردند و آمدند و طلب علم میکش نزد مسلمین میاربابان مفلو

-دريغ اعطا میدانستند، بیکه میمسلمین هم به آنان از هرآنچه

 کردند. امّا امروز نوادگان همان مفلوکان...

 

ارزش بودن علم دین است و بیشبهه: علم ارزشمند 

 دنیا

اند که قرآن و سنّت گونه استدالل کردهجا ايندکتر! اينجناب

اند پس يعنی اين علوم در اطّالعاتی راجع به علوم تجربی نداده

اسالم ارزشمند نیستند... و استدالل ديگرشان اين است که چون 

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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گونه ينارزش است و کار علوم تجربی با دنیاست، پس ادنیا بی

گیرند و اگر هم کسی باشد که مسلمین دور از علوم تجربی قرار می

 سمت علوم رفته باشد، دينش ناقص است و ايمانش ضعیف.

 خیلی عالی.

اوّل از همه تعريف علوم تجربی چیست؟ علوم تجربی علومی 

های آن علوم زيستی و شوند و شاخههستند که با تجربه کسب می

شود؛ شناسی و بخشی از فیزيك می، ستارهپزشکی، شیمی و کیمیا

(. )البته علوم ديگر هم کم و بیش با علوم تجربی در ارتباط هستند

-شوند... در کل میهای زيادی تقسیم میها خودشان به شاخهاين

 شود علومی که با محیط وطبیعت سروکار دارند.

هیچ،  چنین علومی تشويق نکردهگويند قرآن به اينحال می

 کرده که انسان را دور ازه با کم ارزش نشان دادن دنیا سعیبلک

 نگاه دارد.ها آن

 اگر شخصی يکبار قرآن را خوانده باشد، تا اينجا قطعاً بطالن

ه وانندخکنیم تا برای اين ادّعا را دريافته، امّا مواردی را بیان می

 ای نماند.جای شبهه

گفت؟ برو و در اگر کسی بخواهد به علم دعوت کند چه خواهد 

فالن مطلب تفکّر کن... قطعاً آن شخص اگر بخواهد مخاطب را 
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کند تا دهد ولی کامل بیان نمیکنجکاو کند سرنخهايی را می

چنین خطابی کنجکاويش از بین نرود... حال ببینیم آيا قرآن اين

 دارد يا خیر؟ابتدای امر اين آيه:

ی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يََتبَیََّن َلُهمْ أَنَّهُ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِی الْآفَاقِ َوفِ

  1الْحَقُّ أَوَلَمْ يَْکفِ بِرَبَِّك أَنَّهُ عََلى کُلِّ شَیْءٍ َشهِیدٌ

ها آن به زودی آيات خود را در آفاق ودر نفس خودشان به»

روشن گردد که او حق است، آيا ها آن نشان خواهیم داد، تا برای

 «بر همه چیز گواه است؟!کافی نیست که پروردگارت 

اگر به ياد داشته باشید اين آيه را در بحث قبلی هم بّررسی 

ات کند حال به آيکرديم و گفتیم که همین آيه انسان را کنجکاو می

 ديگری توجّه کنیم:

ی هاودر زمین )عبرت و( نشانه» 2وَفِی الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوِقنِینَ 

 «برای اهل يقین است.

 و)نیز( در وجود خودتان، آيا» 3أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبِْصرُونَ وَفِی 

 «بینید؟نمی

                                                           
 53. سوره فصلت، آيه  1

 20. سوره الذاريات، آيه  2

 21. سوره الذاريات، آيه  3
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 کندی قبلی به چیزهايی اشاره میدر اين دو آيه نیز همچون آيه

-است؟؟؟ جالب استکه نشانه است؛ امّا اين آيات برای چه کسانی

است که کمتر دين فرمايند که برای کسانیدکتر! میکه جناب

رود )هرچه ايمان بیشتر باشد، انسان کمتر سراغ علم میباورند 

ن ارزش است(، امّا خود قرآچون مربوط به دنیاست و دنیا هم که بی

دارد که آيات )منظور ی فصّلت بیان میفرمايد؟ در سورهچه می

شود آيات ی قبلش شروع کنیم، میآيات قرآن است، اگر از آيه

ی آن برايشان واضح شود که سطهوادهیم تا بهقرآن( را نشان می

ا گويد برای اهل يقین )آخر اين راين حق است و در آيات بعدی می

 کنند؟ چه دروغی دارند که بگويند؟چگونه توجیه می

-ناحتمااًل ادّعای مهمل ديگرشان را رو خواهند کرد که اگر اي 

شاءاهلل شدن!! که انگونه بود خود اعراب عربستان دانشمند می

ان انس  به آن خواهیم پرداخت امّا درمورد اين آيات(... بالطّبعبعداً

همه خداوند از شود که ببیند اينشود، کنجکاو میکنجکاو می

 زند دلیلش چیست؟عظمت آسمانها حرف می
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الَّذِينَ يَذْکُرُونَ اللَّهَ ِقیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَکَّرُونَ فِی 

مَاوَاتِ وَالَْأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقَْت هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَِقنَا خَلِْق السَّ 

 1عَذَابَ النَّارِ

کسانی که خدا را در حال ايستاده و نشسته، و بر پهلوی »

 کنند، و در آفرينش آسمانها و زمینمی خويش )آرمیده( ياد

ی، انیافريده گويند:( پروردگارا اينها را بیهوده می انديشند، )ومی

 «منزهّی تو! پس ما را از عذاب آتش )دوزخ( نگاه دار.

شود که بداند اين انسان مگر چه دارد که انسان کنجکاو می

 خداوند فرموده آياتمان را در خودشان نشان خواهیم داد!!!انسان

ی آنچه شود که درمورد دنیا تحقیق کند... در همهکنجکاو می

ا شود؟ اينکه چهارچوب علم امروز رمی آفريده شده... و نتیجه چه

ر بايد در دوران عصر طاليی اسالم بجويیم و دانشمندانی که درکنا

 ی قاطع به اسالم، بسیار کنجکاو و پیگیر دنیايی هستند کهعقیده

که نیازی نیست بنده است، کسانیخداوند برايشان مُسَخَّر کرده

، اختراع 1001»ر کتاب ی کافی دببرم چون به اندازهها آن اسمی از

 پرداخته شده است.ها آن به« میراث مسلمین

                                                           
 191. سوره آل عمران، آيه  1
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 که چرا خود اهل عربستان، دانشمندانی تربیت نکردند؟اما اين

هايش، ها و درخواستجواب: اسالم به هر قومی متناسب با داشته

دهد... اسالم در عربستان ظهور کرد چون به آن اعراب، نعمت می

ز داشت )قطعاً اگر در يکی از دو برای تثبیت و گسترش نیا

گشت و يا اينکه کرد، به زودی خاموش میامپراطوری ظهور می

-شد، يا اينکه خود مردم آنمانند ساير تفکّرات موجود تحريف می

 طورهپذيرفتند، کما اينکه ايرانیان بعد از دو تا سه قرن، برا نمی

زمان تا آنها آن کامل اسالم را پذيرفتند، چون اسالم با آنچه که

فراگرفته بودند، تفاوتهای اساسی داشت... از آداب بخشش، از 

حفظ عفاف، از حفظ ارزش برای زنان، از دوری از شراب، از صدق 

 ی آنکه در پگفتار و...(.... اسالم به اهل عربستان عزّت داد، چیزی

 زمان نداشتند و قطعاً حکومت واحد داد که تا آنها آن بودند، به

ها آن خواستند، اسالم ممانعتی برایپیشرفت علمی را می اگر

 کرد ...ايجاد نمی

اما ايرانیان که يك قدم از اين لحاظ جلوتر از اعراب بودند چه؟ 

پیشرفت در علوم بسیار را داد، ها آن رومیان چطور؟ اسالم به

که در خفقان دولت حاکم حق نداشتند جز کشاورزی و کسانی

-مانند شاهزاده و حتّی همها آن را فرابگیرند، اکنون جنگ چیزی
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توانستند در هرآنچه که برايشان سطح شاه بودند... اکنون می

کنجکاوی ايجاد کرده بود جستجو کنند... و تازه خدايشان هم از 

 کار راضی بود، چه چیزی بهتر از اين؟اين

-یزی نماسالم به اهالی آفريقا که فقط انسانیّت را داشتند و چی

ی حتّ دانستند، هرآنچه را که از اسالم طلب کردند، داد... کما اينکه

 از خود اعراب عربستان )نه کلّ اعراب، چون اعراب ساير بالد هم

اند( هم جلوتر رفتند و دانشمندان بزرگی را معرّفی کرده

دانشمندان زيادی را تربیّت کردند... پس مشکل از اسالم نیست، 

 هستند که با اسالم سر و کار دارند...  بلکه مشکل کسانی

کس که گويید هرآنحال شايد بگويند، خب خودتان هم می

 واسالم به او رسیده بیشتر از خود اعراب عربستان پیشرفت کرده، 

ی ی اولیّهکنندهاعراب هم که خودشان کسانی بودند که دريافت

د ربستان بايکرد، خود اعراب عاند... اگر قرآن دعوت میقرآن بوده

 فهمیدند.آن را می

ايم که معّلمین فرصتهای گويیم همواره ديدهاما جواب، می

کنند و اين را يك امتیاز آموزان محوّل میتحقیقی را به دانش

دهند... آيا همواره کلّ کالس به يك اندازه پیگیر تشويقی قرار می

، بلکه شوند؟ قطعاً خیر... اسالم هم پیامی برای اعراب نیستمی
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تجربی در ها پیگیر علومبرای کلّ بشريّت است... اينکه عربستانی

 اند به قرآن چه ربطی دارد آخر؟قرآن نبوده

کار پرسیم... اگر به قول شما اسالم مخالف اينخب حال ما می

ی وجود است، پس چرا همان حکّامی که آگاه به قرآن بودند، اجازه

ی هزار جلد کتاب؟ چرا اجازهده دهند بای بغداد را میکتابخانه

دهند؟ همه دانشمند را میهمه کتاب علمی و ظهور آننوشتن آن

دهند؟؟؟ مگر نه ی ظهور دانشمندان را میچرا در آندلس اجازه

کاهد؟؟؟ اينکه تحقیق در علوم طبیعی اشتباه است و از ايمان می

اند؟؟؟ آيا دادهی کاسته شدن از ايمان مردم را پس چرا اجازه

اند؟ آيا ابن اندوزی چیزی نگاشتهامامان چهارگانه در نفی علم

ارزش دانسته؟ ابن قیّم هايش کارهای علمی را بیتیمیه در نوشته

از  باز؟ علمای امروز چه؟ پس جناب دکتر!چه؟ آيا او نهی کرده؟ ابن

 آورد؟؟؟کجايش اين مهمالت را می

-نیستم، دلم برای آن جوانی میمن برای اين نويسنده متأّسف 

 را بدون تحقیق باورکرده وها آن سوزد که با خواندن اين مهمالت

 کند.به اسالم پشت می

ارزش است چیست؟ اصوالً ارزشمند و که دنیا بیامّا دلیل اين

ای بايد انجام داد، که اهلل صورت مقايسهارزش بودن را بهبی
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گذارد... دنیا در يسه با آخرت میجالله هم دنیا را در مقام مقاجلّ

قدر ارزش است و آنارزش است چون فانیی با عقبی بیمقايسه

ای در آن زندگی کند که انگار دنیا همان گونهندارد که انسان به

ارزش است...دنیا دربرابر قیامت بیمکانی است که نهايت زندگی

رزشش را گويیم يك چیز اطور که ما به ديگران میاست... همان

ها آن ندارد که زندگی خود را کامل به آن اختصاص دهیم و در پی

برداری ی وزنهخواهد برای مسابقهکه میبکوشیم... مثالً به کسی

کنیم که سعی نکند تمام همّ و غمش را آماده شود، پیشنهاد می

خاطر جايزه بگذارد، بلکه ساير امورات هم هستند و ارزش ندارد به

ی خودش را تباه کند که زير فشار تمرينات مصدوم جايزه زندگ

 شود و از ادامه باز بماند؛ 

گويد ای انسان، اين زندگی دنیا فانی و بازيچه اسالم هم می

است... زندگی آخرت جاويدان و زنده )حیوان( است... حال ببین 

خاطر دنیا، عاقبتت را تباه کنی؟ آيا از اين کالم آيا ارزش دارد که به

تواند شود که دنیا را کنار بگذار؟؟ يعنی انسان نمیه گرفته مینتیج

های آن را هدفش قرار دهد، از دنیا بجای اينکه دنیا و داشته

تواند که به آن دلبسته نیست؟ آيا انسان نمیاستفاده کند درحالی
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که سعی در استخراج معادن دنیوی بگیرد ولی به آن دلبسته 

 زينتهای دنیا را حرام کرده است؟نباشد؟ اصالً مگر خداوند، 

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينََة اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ 

قُلْ هِیَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِی الَْحیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِكَ 

  1يَعْلَمُونَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ 

 وکسی زينتهايی را که خدا برای بندگانش پديد آورده بگو: چه»

نیا، داينها در زندگی »بگو: «. های پاکیزه را حرام کرده است؟!روزی

ها آن اند، )اگر چه کافران نیز ازبرای کسانی است که ايمان آورده

 بود.شوند اما( روز قیامت خاص )برای مؤمنان( خواهد مند میبهره

 «کنیم.دانند بیان میاين چنین آيات )خود( را برای گروهی که می

است و مؤمنان ها مخصوص کافران دنیايیگويد اينخب چرا نمی

شوند؟؟؟ تا خیال دکتر هم راضی مند میبهرهها آن در قیامت از

 دکتر!.شود... البتّه عذرمیخواهم جناب

قدر دنیا د، وقتی آنکنخب چرا اسالم رهبانیّت را تشويق نمی

ارزش است؟؟ دنیا ارزش است؟؟ اصالً کجا گفته شده دنیا بیبی

ارزش است؟؟ )باورکنید سردرد ی آخرت است، آيا مزرعه بیمزرعه
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کنم خود است و دارم تالش میگرفتم بس که اين مسئله بی

 ای نماند(شبهه

م مقارا در پس دلیلی برای ترك دنیا وجود ندارد، بلکه وقتی آن

 بینیم ما بايد در همین دنیا بهگذاريم، میمقايسه با قیامت می

 نحوی زندگی کنیم که عاقبتمان را زيبا کنیم، پس از نعمتهای آن

بريم نه اينکه از آن دست به خوبی و در راه درست بهره می

بکشیم... و با شعار )طلب العلم فريضه( )سنن ابن ماجه( به 

پردازيم تا علومی را که در مین میجستجوی آيات خداوند در ز

ن زمین و آسمانها و همچنین در خودمان نهفته شده بیابیم، امّا آ

ی ما هستند به سوی دانیم، بلکه وسیلهعلوم را هدف خود نمی

 عاقبت نیکو.

 

  : تقدیرگراییشبهه

پردازيم چون چنان نمیتقديرگرايی را بیان کرديم و ديگر آن

 رود ديوار کج.خشت اوّل چون نهد معمار کج، تا ثريّا می

شاءاهلل... دهیم اناما مطالبی که آورده در چند جمله جواب می

گیرد... ی الهی انجام نمیدر اسالم، هیچ کاری بدون مشیّت و اراه
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ی کار و همان است که گفتیم دو اهرم دارد، يکی ارادهمشیّت الهی 

 شود سنّت الهی(.يکی استفاده از اسباب )در کل می

 اراده هم همان مقصد و هدف است.

درنتیجه، اينکه خدا بخواهد و نخواهد، همان مشیّت است، فهم 

 نادرست مردم دلیل نادرستی قرآن نیست.

ورت روزمرّه امورات مسلمین بص»گويد که يا در جای ديگری می

اواّلً منظور ايشان از اين حرف «... کنندکشوری را اداره می

اند؟ مگر امارات کم چیست؟ اين حرف مضحك را از کجا آورده

است؟ عربستان چه؟ پیشرفت کرده؟ روزمرّگی باعثش بوده

اندونزی و ساير حکومتهای عرب و غیر عرب اسالمی... يا نه، به 

عنه وارضاه( اهللجا که عمر بن خطاب)رضیتاريخ برگرديم، آن

 المال ذخیره کنند تا برایدهد اموال فیء را در بیتپیشنهاد می

 آيندگان بماند... اين نیز حکومت روزمرّه بوده؟

هرحال گفتیم که مبنای اين بحث بر مطالبی گذاشته شده که به

 در بحث عدالت نیز به آن پرداختیم و رد نموديم.

 شبهه: رضایت و قناعت به وضع موجود 

ضايت ربه آن قری توصیّهآن، قردر نع توسعه امواز يگر د»يکی

توصیّه دم ست. مراجامعه د در موجوهای دی از تبعیضخشنوو

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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با را جامعه د در يگر موجودطبقاتی و مالی ی تهاوند که تفااهشد

 دقّت کنید:کنند. ل خاطر قبوی ضار

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَْعضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا 

 اللََّه اکْتََسبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیٌب مِّمَّا اکْتَسَْبنَ وَاْسأَلُوا اللَّهَ مِن فَضِْلهِ إِنَّ

  1کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَِلیمًا

ری آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی ديگر برت» 

 اند؛دست آوردهبخشیده است، تمنّا مکنید، مردان را از آنچه به

ای اند، بهرهدست آوردهای است، و برای زنان )نیز( از آنچه بهبهره

گمان خداوند شش او بخواهید، بیاست،؛ و از خداوند از فضل و بخ

 «به هر چیزی داناست.

در بخش عدالت بیان کرديم که اين آيه در چه موردی است و 

اقی اينجا باز توضیحاتی ارائه خواهیم کرد تا برای خواننده شّکی ب

 ه؟چيعنی ال تتمنواشاءاهلل.ابتدای امر ببینیم معنی دقیقنماند ان

آيد می «تتمنوا»ی يکسان با در فارسی لغتی داريم که از ريشه

ن است.امّا ببینیم کاربرد اين واژه در قرآ «تمنّا کردن»و آن هم

 چگونه است؟
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قُلْ إِن کَانَتْ لَکُمُ الدَّاُر الْآِخرَةُ عِنَد اللَِّه خَالِصَةً مِّن دُوِن النَّاسِ 

  1دِقِینَفَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن ُکنتُمْ صَا

  2وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَْيدِيهِمْ وَاللَُّه عَِلیمٌ بِالظَّالِمِینَ

در باب تفعُّل است « ننم»ی فعل نهی از ريشه« ال تتمنوا»

ص ای است که شخصورت جامع، خواسته)تفعَّل، يتفعَّل، تفعُّل( به

اش گذاشتن بر او، خواستهخواهد با منّت متقاضی از مخاطبش می

وند بینیم که خدای بقره میرا برآورده کند... مثالً در آيات سوره

بر  خواهد با تقاضای موت از خدا بخواهند کهمتّعال از يهوديان می

خاصّ خدا هستند و بندگانها آن آنان منّت نهد، مگر نه اينکه

وند با عاقبتی نیکو نزد خداوند دارند!!؟ پس تمنّا کنند خدا

 را وارد بهشتی کند که برايشان ساخته است.ها آن میراندنشان

 اند دقّت کنیم.ای که جناب دکتر! آوردهحال به آيه

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَْعضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا 

تَسَْبنَ وَاْسأَلُوا اللَّهَ مِن فَضِْلهِ إِنَّ اللََّه اکْتََسبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیٌب مِّمَّا اکْ

 3کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَِلیمًا
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ی آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی ديگر برتر»

اند؛ هدست آوردبخشیده است، تمنّا مکنید، برای مردان از آنچه به

ست، ااند، بهره ای دست آوردهای است، و زنان )نیز( از آنچه بهبهره

 گمان خداوند به هرش را بخواهید، بیاو از خداوند فضل و بخشش

 «چیزی داناست.

در  »گويند: گونه میايم که بعضی افراد آگاه اينما بارها شنیده

م آيا اين کال« . توانید به دست آوريد نباشیدحسرت چیزی که نمی

هیچ، بدون شك  نادرست است؟ فرقش با کالم اهلل ّمتعال چیست؟

 هیچ.

ا تمنّ که نداريم رادارد از اينکه چیزیخداوند متّعال ما را بازمی

ما از  کنیم )آيا تمنّا کردن با دعاکردن برابر نیست؟ تقريباً بله...

کنیم که او چون صاحب فضل است با عطای آن بر ما خدا تمنّا می

ا دع است امّا به ما منّت نهد، با يك تفاوت که تمنّا کردن بدون عمل

 در معیّت عمل.(

حال که خداوند ما را از تمنّای فضیلتهايی که به يك سری افراد 

دارد )مثالً فضیلتهايی که به يك زن داده اعطا شده است باز می

کند که فقط اين فضايل که شده يا به مرد(، به ما خاطر نشان می

نید... خب را سؤال کها آن نیستند، فضیلتهای بسیاری وجود دارد،
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کردن فضیلت يعنی فقط دعا کن و اگر ما اينجا بگويیم که سوال

وقت اين، چه فرقی با تمنّايی دارد که خداوند ما را از کاری نکن، آن

آن باز داشته بود؟ هیچ... پس منظور خداوند چیست؟ بگذاريد 

 نگاه ديگری به قرآن بیاندازيم:

وا فِی الَْأرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضِْل اللَِّه فَإِذَا قُِضیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُ

  1وَاذْکُرُوا اللَّهَ َکثِیًرا لََّعلَّکُمْ تُفْلُِحونَ

پس هنگامی که نماز پايان يافت، )برای کسب رزق و روزی( در »

اد ار يزمین پراکنده شويد، و از فضايل خداوند بجويید، و اهلل را بسی

 «کنید تا رستگار شويد.

از  ی ماندن در مسجد، بعدعلنًا خداوند ما را از ادامه در اينجا

مین زگويد که در کند و به ما میی نماز باز داشته و بیرون میاقامه

 ام بجويید.آن فضیلتهايی را که نهاده

تواند بگويد که نعوذ باهلل خداوند آيا با اين وجود کسی می

های زمان، در ابوجهلدارد؟؟ اين انسان را از فعالیت باز می

 شود.اند، امّا مکرشان نمايان میغیظشان ملول

 کنیم.ی فضائل جستجو میرويم و دربارهباز به سراغ قرآن می
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن َيرَْتدَّ مِنکُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ َيأِْتی اللَّهُ 

 عَلَى اْلمُؤْمِنِیَن أَعِزَّةٍ َعلَى اْلکَافِرِينَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُْم وَيُحِبُّونَهُ أَِذلَّةٍ

يُجَاهِدُونَ فِی سَِبیلِ اللَِّه وَلَا َيخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلَِك فَضُْل اللَّهِ يُؤْتِیِه 

  1مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاِسعٌ عَِلیمٌ

 ای کسانی که ايمان آورده ايد! هر کس از شما که از دين خود»

 زودی گروهی رارساند( خداوند بهنمی )به خدا زيانی برگردد

 )نیز( او را دوست دارند،ها آن را دوست دارد وها آن آورد کهمی

)آنان( در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سر سخت و 

کنند و از سرزنش هیچ فراز هستند، در راه خدا جهاد میگردن

فضل خداست که به هر کس هراسند، اين ای نمیکنندهسرزنش

 «دهد، و خداوند گشايشگر داناست.بخواهد می

فضل خداوند بر محور مشّیت است... مشیّت بر محور عملکرد 

ده اراده بر اسباب است، پس در نتیجه برای کسب فضايل بايد ما ارا

 کنیم و با تعامل با اسباب به فضايل برسیم.

های اوّل ده؟؟ نسلآيا باز خواهند گفت که اسالم نفی عمل کر

چنان پیشرفت کردند که شرق و اسالم اين آيات را فهمیدند و آن
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غرب را درنورديده بودند، امّا اينکه مسلمین امروز آن را 

اند، تقصیر اسالم است؟؟ جالب است که جناب دکتر! نفهمیده

-چگونه با خدعه آن سپاه ابتدايی را نفی و اين دوران را تأيید می

 شکلی نیست زيرا:کند. امّا م

 واهلل غالب علی امره ولکن اکثر الناس ال يعلمون

اما به احاديث پرداخته که قصد ما بحث در مورد احاديث 

است، امّا به آن نیز خواهیم نیست، چون اسم کتابش چیز ديگری

 شاءاهلل.پرداخت تا بر خواننده حجّتی نماند، ان

حبّان لبانی و ابنتوانید به کتب آحديث اوّل ضعیف است. می

 مراجعه کنید.

)اترکوا الدنیا ألهلها فإنه من أخذ منها فوق ما يکفیه أخذ من 

 1حتفه و هو ال يشعر.)عن أنس((.

حديث دوّم: الحديث: )إنما يکفی أحدکم ما کان فی الدنیا مثل 

 .  2زاد الراکب. )صحیح((

                                                           
. قال الشیخ األلبانی : )ضعیف( انظر 1119المجلد: الجامع الصغیر.الحديث: .  1

 مختصرة –حديث رقم : المجلد: السلسلة الصحیحة 
عن يحیى بن جعدة قال عاد  فی ضعیف الجامع. 106 1716رقم الحديث: .  2

فقالوا ابشر أبا عبد اهلل خبابا ناس من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم 
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است که اندکی در حديث و اين حديث صحیح است، امّا کافی

اهلل جان و خانواده و نمودهای آن در جامعه دقّت کنیم... رسول

تر فرمايد که با قناعت زندگی کنید، و بر بیشمالمان به فدايش می

 از آنچه الزم داريد حرص نورزيد.

آيا اين کالم مانع پیشرفت است؟ يا نه اينکه باعث پیشرفت 

برای  تر بودند،آوری مال و ثروت حريصاست... آنانکه بر جمع

سینا و بشريّت منافع بیشتری داشتند يا بالعکس؟ رازی و ابن

خوارزمی و انیشتین و اديسون آيا پیرو اين حديث زندگی 

دانیم، بله... سالطین اند؟ مطابق آنچه از زندگانیشان میکرده

شاه چه؟ علیشاه و فتحانگلستان و فرانسه و پرتغال و ناصرالدّين

برای ها آن اند؟ سودث زندگی کردهپیرو اين حديها آن آيا

 پیشرفت بشريّت چقدر بوده؟

                                                                                                               

ترد على محمد صلى اهلل علیه وسلم الحوض قال کیف بها أو بهذا وأشار إلى 

أعال بیته وإلى أسفله وقد قال النبی صلى اهلل علیه وسلم . . . فذکره . وله 

شاهد من حديث سلمان الفارسی عن الحسن قال لما احتضر سلمان بکى 

وسلم عهد إلینا عهدا فترکنا ما عهد إلینا  وقال إن رسول اهلل صلى اهلل علیه

أن يکون بلغة أحدنا من الدنیا کزاد الراکب . قال ثم نظرنا فیما ترك فإذا 

 قیمة ما ترك بضعة وعشرون درهما أو بضعة وثالثون درهما.
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 گونهدکتر! برای اينکه بگويد اسالم اشتباه است اينچرا جناب

ز زند؟ دلیلش چیست؟ آيا از قدرت است يا اناجوانمردانه تهمت می

 ضعف؟

 حديث سوّم: )و ارض بما قسم اهلل لك تکن أغنى الناس(

ای است که توصیه از پنج توصیهاند يك حديثی که آورده

 م.دهیاند، که کاملش را قرار میصالةوسالم( فرمودهاهلل )علیهرسول

اتق المحارم تکن أعبد الناس و ارض بما قسم اهلل لك  - 100)

تکن أغنى الناس و أحسن إلى جارك تکن مؤمنا و أحب للناس ما 

 تحب لنفسك تکن مسلما و ال تکثر الضحك فإن کثرة الضحك

  1تمیت القلب )حم ت هب( عن أبی هريرة (.

هايی الّصلوات( چه توصیّهببینیم رسول اهلل علیه) افضل

 اند؟فرموده

 اوّل: از امورات حرام دوری کن تا بهترين بندگان شوی

کند راضی باش تا دوّم: به هرآنچه خداوند برايت قسمت می

ت، که ای العاده استرين مردم شوی )ببینید اين کالم فوقغنی

کردند، که به آنچه قسمتمان است کاش تمام مردم به آن عمل می

                                                           
المجلد: الجامع الصغیر.الحديث: قال الشیخ األلبانی: )حسن( انظر حديث  . 1

 امع فی صحیح الج 100رقم : 
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شود؟ قطعاً بر محور راضی باشیم... قسمت ما چگونه نصیبمان می

مشیّت، کما اينکه بیان کرديم... انسان به آنچه که با حرکت بر 

نیازترين انسان محور مشیّت الهی نصیبش شده راضی باشد تا بی

ای راضی باش، حرص نخور، ناراحت سب کردهشود... به آنچه ک

نرسی.آيا اينها بد ها آن نباش، آرزوهای دور و دراز نکن که به

اند در عمل کرده و عمل نکردهها آن که بههستند؟؟ نمود کسانی

توانید ببینیدشان که چگونه تاريخ و در زمان حال زياد است، می

 کنند.(خاطر حرص به مال، حّق ديگران را ضايع میبه

ات نیکی کن تا مؤمن باشی )يکی از شروط سوّم: به همسايه

با  دکتر! با اين نیز مخالف خواهد بود، چونايمان، که يحتمل جناب

توانیم برای پیشرفت و کسب مال نیکی به ديگران، وقتی که می

رود. مهمترين اصل، پیشرفت است... بیشتر صرف کنیم هدر می

نسانیّت در گور اذهان اين ملعونین محور اصلی پیشرفت است، ا

 خوابیده.(

پسندی تا چهارم: برای مردم بپسند هرآنچه برای خود می

 مسلمان باشی )شرط اسالم... من حرفی ندارم(

-میراند )میی زياد دل را میپنجم: خنده را زياد نکن که خنده

که دور و اطراف هستند ببینید که به توانید نمودش را در کسانی
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توانید به مقّاالت جهانی صورتی هستند، عالوه بر اين میچه 

 ی زياد چه تأثیرات ناگواری دارد(مراجعه کنید تا ببینید خنده

عمل ها آن اينها پیامهای اين حديث هستند، حقّاً که هرکس به

 دکتر!.خواهد بود البته برخالف جناب« انسان»کند، موجودی 

 

 شبهه: نفی آرزو

مبنای اين بخش همان چیزيست که در بخش قبل به تفصیل 

بیان کرديم که چیست... پس نیازی نیست که باز بیان شود، چون 

قطعاً شخص محقّق با خواندن مطالب قبل، به جواب خواهد رسید 

ا راست، کالمی که نوشته خواهشی از شما دارم اينشاءاهلل. فقط ان

-با جوامع اسالمی عصر طاليی اسالم بسنجید ببینید کدام يك اين

بیشتر اسالم را ها آن اند... و آياگويد بودهگونه که اين می

وه اند يا حاکمانی که امروز در جوامع اسالمی ثروتشان از کفهمیده

 و را رسوا کند.مرتفعتر شده است... خداوند دروغگ

دار اينجا آيه و احاديث ديگری نیز آمده است امّا چون آيه ادامه

 آوريم:است با آيات قبلی می

نُورُهُم بَیْنَ أَيْدِيهِمْ  يَوْمَ تَرَى اْلمُؤْمِنِینَ َوالْمُؤِْمنَاتِ يَسْعَى

الْأَْنهَارُ خَالِِدينَ ِفیهَا وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاکُمُ اْلیَوْمَ َجنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَْحتِهَا 

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top
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يَوْمَ يَقُولُ الُْمنَافِقُونَ وَاْلمُنَافِقَاتُ ( 12)ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَِظیمُ

لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ ِمن نُّورِکُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالْتَمِسُوا 

بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِِه  نُورًا فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَکُن مَّعَکُمْ قَالُوا بَلَى وَلَکِنَُّکمْ فَتَنتُْم ( 13)الْعَذَابُ

کُم أَنفُسَکُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارَْتبْتُمْ وََغرَّتْکُمُ اْلأَمَانِیُّ حَتَّى جَاَء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّ

 1(.14)بِاللَّهِ الْغَرُورُ

 روزی که مردان وزنان مؤمن را بنگری که نورشان پیشاپیش»

گفته ها آن کند، )بهمی سرعت حرکتودر سمت راستشان بهها آن

شود( امروز شما را بشارت باد، به باغهايی )از بهشت( که نهرها می

ماند، اين زير )درختان( آن جاری است، جاودانه در آن خواهید 

-کسانی( روزی که مردان و زنان منافق به12کامیابی بزرگی است. )

درنگی کنید )وبه ما بنگريد( تا از »گويند: اند میکه ايمان آورده

به پشت سر خودتان )به »شود:  گفته«. نور شما پرتوی برگیريم

 پس ديواری میان«. دنیا( باز گرديد، پس )در آنجا( نور بجوئید

شود که دری دارد، درونش رحمت است واز سمت می هزدها آن

آيا ما با »زنند: را صدا میها آن ( )منافقان(13بیرونش عذاب است.)

                                                           
 (12-14. سوره الحديد، آيات ) 1
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آری، ولی شما خودتان را به بال »گويند: )مؤمنان( می« شما نبوديم

افکنديد و منتظر مانديد وشك آورديد وآرزوها )ی باطل( شما را 

سید و)شیطان( فريبکار شما را در فريب داد تا فرمان خدا فرا ر

 (14«. )برابر )فرمان( خدا فريب داد

ای بیايیم قضاوت کنیم، آيا درست است زمینهبدون هیچ پیش

ا که بگويیم هرجا گفته شد آرزوهايت، تو را غرّه کرد، پس آرزو ر

 ايم؟ايم و تقبیح کردهنفی کرده

م هستند( چه ايم که منافقان )که مخاطبان اين کالآيا نخوانده

آرزوهايی که نداشتند و همواره در پی نابودی مسلمین بودند و 

-یيکبار با يهود و يکبار با مسلمان و يکبار با قريش هم پیمان م

ه شدند!! اينها دنبال آرزوهايشان نبودند؟؟ چرا که نه... پس گفت

لقا اشود همین آرزوهايتان بوده که شما را غرّه کرد، که به شما می

 .توانید به مکنت و ثروتی برسید، امّا ..گونه میردند اينکمی

ت توانند فقط با اتّکا به آيااند نمیدکتر! که باز ديدهجناب

 است.خواننده را گمراه کند، باز دست به دامان احاديث شده
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کن فی الدنیا کأنك غريب أو عابر سبیل )خ( عن ابن  - 8708)

  1أهل القبور(.عمر زاد )حم ت هـ(: وعد نفسك من 

ا نیدر دگفت و گرفت ا مرن بداز بن عمر گويد که پیامبر جائی ا

و جزدت را خو، و هستیر هگذرغريب يا ر نگااکه ش باگونه آن

شته انده يندای آبرای هيدآرزو و ا)يعنی آور  حسابن بهگادمر

 ش(. با

کنید که چگونه در انتها نظر خودش را گفته و مشاهده می

گونه بیان نشده است!؟ اين حديث در حديث چیزی اينکه درحالی

 اشاره به قناعت دارد که در بخش قبلی به مثالهای مشابهی از آن

 د.و ربطی هم به نفی آرزو ندارها آن پرداختیم. اين يك نیز همچون

حديث بعدی: )إن أخوف ماأخاف على أمتی الهوى وطول األمل 

مل فینسی اآلخرة وهذه فأما الهوى فیصد عن الحق وأما طول األ

الدنیا مرتحلة وهذه اآلخرة قادمة ولکل واحدة منها بنون فکونوا 

بنی اآلخرة وال تکونوا من بنی الدنیا فإنکم الیوم فی دار العمل وأنتم 

  2غدا فی دار جزاء وال عمل(.

                                                           
المجلد: الجامع الصغیر. قال الشیخ األلبانی : )صحیح ( انظر حديث رقم : .  1

 فی صحیح الجامع. 4579
 )ضعیف جدا(. 2177مختصرة.رقم الحديث:  –المجلد: السلسلة الضعیفة  . 2
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حکم حديث زير آن نوشته شده و لزومی ندارد بنده بگويم که 

-ی طول. امّا حديث مشابهی دربارهجناب دکتر! باز خدعه کردند

 األمل داريم:

وعن أبی هريرة عن النبی صلى اهلل علیه وسلم قال: )ال يزال 

 1قلب الکبیر شابا فی اثنین : فی حب الدنیا وطول األمل(.

فرمايد: در است که میاهلل( آوردهاين حديث را هم بخاری)رحمه

نیا دوستی و دو چیز دل شخص کهنسال همچنان جوان میماند: د

 2آرزوهای دور و دراز.

خب اينجا هم هیچ ربطی به آرزو کردن نداره، فقط گفته انسان 

 میرد به اين چیزها همچنان دلبسته است.تا وقتی می

 جالب است کتاب نقد قرآن و اين همه حديث!!!؟؟

اما نتايجی که گرفته... جالب است که خودش آورده که آرزوی 

دکتر! با نفی آرزوی قرآن مخالف است، پس )معقول(... اگر جناب 

کند. باورکردنی نیست شخصی چرا خودش ساير آرزوها را رد می

 چنین گستاخ و بی آبرو باشد که آشکارا نیرنگ کند.اين

 

                                                           
 (2064بخاری  )رواه.  1

 )متفق علیه(.  2
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 .کندشبهه: توکل کفایت می 

 1وَمَن يَتَوَکَّلْ َعلَى اللَّهِ َفهُوَ َحسْبُهُ

 «و هرکس بر اهلل توکل کند، پس همان او را کافی است.»

ی يزربرنامهو نش ای داگر کسی يا جامعه ؟ استاقعا چنین وايا آ

؟ ندمیماه ندزيا آتوکّل کند ا کامالً به خدارد و بگذر کناش را تالو

ری يك بیماهم اينمتاسّفانه توسعه. و سدبه پیشرفت رچه 

ّّی توجّه جدن لیل مسلمانادهمینبه ست.انيگر مسلمانادی دعتقاا

-به لبتّهو اند ارندی يزربرنامهو نش و داها ه به علل طبیعی پديد

هند اخون حانیّورونم که داند. میادهفتاانسبت هم عقب همین 

يه آن يی اتوکّل کن. کجاش تالاز که پس استر اينگفت که منظو

کافی ا يه گفته که توکّل به خد؟ آسته اگفته شدی چنین چیز

 نیست.«ی يگردکس هیچو به هیچ چیز زی ست يعنی نیاا

 هند گفت کهاخون حانیّورونم که دا»میفرمايد: دکتر! میجناب

يه چنین آين ی اتوکّل کن. کجاش تالاز که پس استر اينمنظو

 «؟سته اگفته شدی چیز

                                                           
 3. سوره طالق، آيه  1
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ای و آيه را آوردهباهوش، تو بخشی از يك گويیم بله جنابمی

ا با گويی کجای آيه اين حرف را زده؟؟؟ البتّه که خداوند قرآن رمی

ن است مکند... کالم شما مانند اينقرآن برای انسان قابل فهم می

پس وای بر »گويد ماعون را بیاورم که مییی چهارم سورهآيه

ود که خخوانند، در حالیمی و بگويم مسلمین چرا نماز« نمازگزاران

ن نیّودانم روحاقرآن گفته وای بر نمازگزاران... و بعد ادامه دهم می

ا انگاری در نماز است، اما کجای آيه اين رخواهند گفت منظور سهل

 گويد وای بر نمازگزاران.وضوح میگفته؟ آيه به

 .مای ديگر را بررسی کنیم و بیشتر به مطالب بپردازيبیايید آيه

فَبِمَا رَحْمَةٍ مَِّن اللَّهِ لِنَت لَهُْم وَلَوْ ُکنتَ فَظًّا غَِلیظَ الْقَلِْب لَانفَضُّوا 

مِنْ حَوْلَِك فَاعُْف عَْنهُمْ وَاسْتَْغفِرْ َلهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمِْر َفإَِذا عَزَمَْت 

 1ینَفَتَوَکَّْل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِ

سبب( رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو )و پس )به»

دل بودی، قطعاٌ از اطراف تو مهربان( شدی، و اگر تند خو و سخت

شدند، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و می پراکنده
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گاه که تصمیم گرفتی بر خدا در کارها، با آنان مشورت کن، و آن

 «دارد.می کنندگان را دوستخداوند توّکلتوکّل کن، زيرا که 

ری. گیمخداوند توکّل را بیان فرموده امّا بعد از... مشاوره و تصمی

چیز حل خواهد شد؟ آيا گفته بنشینید و به خدا توکّل کنید، همه

ول گونه بودند؟ آيا در دنیای اسالم کسی اين را قبآيا صحابه اين

زند؟ آيا حديثی در حرفی میچنین کند؟ آيا هیچ عالمی اين-می

 تأيید آن هست؟ يا بلکه کامالً متّضاد با آن هستند؟؟ 

 است که در حج افراد فقیری راخطاب آمدهبندر حکايتی از عمر

گفتند ما متوکّلین هستیم. و ها آن ديد و گفت شما که هستید؟ و

گويید، چون شخص متوکّل ابتدا خدا قسم دروغ میعمر گفت: به

ت کند. )توکّل در معیّت عمل اسکارد و سپس توّکل میا میدانه ر

ب نه منافی با آن، دعا در معّیت عمل است و نه منافی با آن( جنا

 دکتر! ..... 

 اما منظور از اين آيه چیست؟

وَيَرْزُقْهُ مِْن حَیُْث لَا يَحْتَِسبُ وَمَن يَتََوکَّْل عَلَى اللَّهِ فَهَُو حَسْبُُه 

  1بَالُِغ أَمْرِهِ قَدْ جََعلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیٍْء قَدْرًا إِنَّ اللَّهَ
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 دهد، و هرکس بر اهللکه گمان ندارد روزی میو او را از جايی»

 ا بهگمان اهلل فرمان خود رتوکّل کند، پس همان او را کافی است. بی

ای قرار داده رساند، مسّلماً اهلل برای هر چیزی اندازهانجام می

 «است.

ود خيعنی اينکه نبايد به مخلوق توکّل کرد و بعد از آنکه وظايف 

ا ار مرا انجام داديم با اطمینان انتظار نداشته باشیم که مخلوقات ک

را راه خواهند انداخت؛ اين اشتباه است و بايستی فقط بر خدا 

د چیز احاطه دارد و اگر کارمان بعتوکّل کرد چون اوست که بر همه

-یالزم به هدف نرسید، بدانیم که حتماً خداوند م از انجام اعمال

بار راه شويم و اينداند که در آن خیری نیست. پس ناراحت نمی

 است توّکل.ديگری را خواهیم رفت. اين

 شتن اسالمچیز داشبهه: اعتقاد به همه

و نش ده از داستفام، آزادی اسالاشتن دابه همه چیز د عتقاا 

عا آن ادّقرد. گیرمین مسلمانارا از عمل ی و آزادی بشرت تجربیّا

 ست : اچیز که شامل همهکند می 

file:///C:/Users/Kani.org/Downloads/فهرست_150317210853.docx%23_top


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1697 

 

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَِهیدًا عَلَْیهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئَْنا بِكَ 

هَؤُلَاِء وَنَزَّْلنَا عََلیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لُِّکلِّ شَْیءٍ وَهًُدى  َعلَىشَهِیدًا 

 1لِْلمُسْلِِمینَ وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

 برها آن و روزی که در )میان( هر اّمتی، گواهی از خودشان بر»

ر تو بگواه آوريم. و )ما اين( کتاب را ها آن انگیزيم، و تو را برمی

چیز، و هدايت و رحمت و بشارت است يم، که بیانگر همهنازل کرد

 «برای مسلمانان.

است، در اگر دقّت کنید اين آيه با بحث قیامت مطرح شده

 گیردقیامت نیز اين اعمال انسان است که مورد بازخواست قرار می

فرمايد ما قرآنی را فرستاديم که برای و سپس خداوند می

 -3هدايت است،  -2چیز است، مهی هبیان کننده -1مسلمانان 

 بشارت است  -4رحمت است، 

 تر بیان کنیم:اما بیايید مورد اوّل را کمی مفصّل

ی آن وسیلهچیز است يعنی بهی همهکنندهکه قرآن بیاناين

شويد... چون گفتیم که آيه مربوط درمورد حکم هر عملی آگاه می

است که حکم است اينکه بیانگر هر چیزیبه قیامت است، پس اين
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توان يافت... امّا به چه صورت؟ خداوند مسائل اعمال را در قرآن می

کند در تمام مسائل، سپس به رسول ای را در قرآن بیان میپايه

کند که او نیز بايد اطاعت شود، او در چه مسائلی؟ در اشاره می

کند که األمر اشاره میمسائل فقهی و اجتهادی؛ سپس به اولی

است که با کمك از اصول اجتهادی که از پیامبر اينها آن یظیفهو

ی قرآن حکم اند و برمحوريّت نگرشات بنیادی بیان شدهآموخته

لنگد بايد به صادر کنند... که البتّه اگر کسی ديد که آن حکم می

خدا و رسولش بازگردانند تا ببینند، آيا از مسائل قرآنی و اصول 

اگر کرده پس باطل است و بايد دنبال حکمی  نبوی عدوّل نکرده؟؟

 ديگر بود.

 

 چیز نیست؟ ی همهکنندهگونه کتابی بیانآيا اين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ 

الرَّسُولِ إِن کُنتُمْ مِنکُمْ فَإِن َتنَازَعْتُمْ فِی شَْیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ

 1تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاْلیَوْمِ الْآخِرِ ذَِلكَ خَیْرٌ وَأَحْسَُن تَأْوِيلًا
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-کنید خدا را، و اطاعتايد! اطاعتای کسانی که ايمان آورده»

، کنید پیامبر، و صاحبان امرتان را، و اگر درچیزی اختالف کرديد

يمان اگر به خدا و روز قیامت ارا به خدا و پیامبر بازگردانید؛ آن

 «تر است.داريد، اين بهتر و خوش فرجام

نگری )نفس همین آيه رّدی است بر اينکه در اسالم آينده

د گفت فقط خدا و رسولش را اطاعت کنینشده(... بله اگر اسالم می

-ای به زمانی نداشت که رسول در میان مردم نیست، آنو اشاره

چیز ی همهکنندهکه نه، قرآن بیان توانستیم بگويیموقت می

سال پیش به  1400است و کتابی  گونهنیست... امّا حال که اين

نگر دارد که انداز داشته، اين کار نشان از منبعی آيندهآينده چشم

 جا را کرده.فکر همه

 است.باره ضروریامّا بیان برخی مسائل ديگر در اين

اقتصاد به تفصیل سخن  یشايد کسی بگويد چرا قرآن درباره

 نرانده؟ چرا درمورد سیاست و اصول جنگی مفصّل حرف نزده؟ 

جاست... در چیزهای ثابتی که است که کالم قرآن بهپاسخ اين

زند، مانند وجوب خواندن کنند مفّصل حرف میگاه تغییر نمیهیچ

-زکات... اينها مسائلی هستند که هیچنماز، گرفتن روزه، پرداخت

باره حرف زده؛ یر نخواهندکرد و قرآن هم به کرات در اينگاه تغی
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امّا در مسائلی چون اقتصاد، منبع وحی آگاه است که اين مسئله 

در طول تاريخ تغییر خواهدکرد و فقط به بیان اصول بنیادين اشاره 

الحسنه، تحريم ربا، تحريم مشارکت در خريد و قرض"کند: می

کافران تحت سلطه و پرداخت فروش جنس حرام، گرفتن جزيه از 

 "زکات

 ااألمر سپرده تدلیل خداوند در نهايت کار را به اولیهمینبه

بر محور اين اصول و مبانی در طول تاريخ براساس هرآنچه ها آن

شود، حکم را برای مردم بیان که در اوضاع اقتصادی حادث می

 کنند.

خود نزده جا حرف زده و حرف بیگويیم قرآن بهاست که میاين

ن داند چه چیزی را بیاهم آگاهی آن منبع تنزيل است که میو اين

 کند و چه را بیان نکند.

ه آيد که چرا ما بايد در مسائل بنیادين باما باز سوال پیش می

 قرآن بازگرديم؟

که ی علم کامل و علم ناقص است... در زمانیجواب همان مسئله

اجتهاد علمايشان در اقتصاد مسلمین بر محوريّت احکام قرآن و 

 کردند؟تاز بودند ملّتهای غیر اسالمی چه میدر دنیا يکّه
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ر و بالد غیر اسالمی همواره در پی يافتن راهی برای خروج از فق 

بدبختی مردمشان بودند و درگذشته با ارباب و رعیّت )فئودال( 

عادّی گذراندند... شخص را داشتند می امورات افرادی که سرمايه

ر حقّ داشتن زمین مستقل نداشت و بايد حتماً در زمینی که زير نظ

امه کرد... )اين اوضاع ادکلیسا به اربابی واگذار شده بود کار می

که مسلمین در همان قرن اول، به جايگاهی رسیدند داشت درحالی

که مالی که برای زکات جمع شده بود را صرف آزادی بردگان 

ج الد اسالمی )از هند تا آندلس( کسی را محتاکردند، چون در کل ب

 بار الزم شدنیافتند!( سپس ماشین ساخته شد و کارخانه آمد، اين

ها ی اين کارخانهمردم را روی ماشینهای صنعتی ببرند، امّا سرمايه

 کرد؟ را چه کسی تعیین می

زمان به بعد يهوديان تبديل شدند به رباخواران يهودی، از آن

رانی که حتّی حکومتها را نیز زير سلطه داشتند و به داسرمايه

بینیم تمام تبلیغات و صنعتهای دادند تا امروز که میدولتها ربا می

ای که اندك مايهعظیم در دست يهوديان است و مردم عاّدی به

اند که اين بهترين اند، زيرا به آنان آموختهکنند خوشحالکسب می

ی را با گذشتهها آن باشند وتهتوانند داشاست که میچیزی

کنند که مادران آرزوی مردن کودکانشان را تاريکشان مقايسه می
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داری وجود کردند... بلی، با اندك خیری که در اين نظام سرمايهمی

دارد )که محوريّتش همان نظام فئودالیزم گذشته است( مردم قانع 

با ها آن ا که نه،اند که اين بهترين نظام برای آنان است... چرشده

توانند به ديسکوها بروند و مشروبی بنوشند و اين درآمدشان می

گونه خواهند کسب کنند و اينها آزادانه هرچه میدر کاباره

کنند همان مکانها که درك نمیخودشان را در رفاه ببینند، درحالی

را فاسد کنند که به اين ها آن اند تا فکرنیز برای اين ساخته شده

تواند بهتر از اين نیز گونه باشد و مینیانديشند که چرا بايد اين

باشد...در طرف ديگر نظام کمونیستی است که به کل، مالکیّت 

چنین چیزی نیست و همه کند و قائل به وجود اينفردی را نفی می

روست که داند، که آن نیز خود با فسادهای ديگری روبهرا برابر می

توانیم در اوضاع ملّتهای کمونیستی مثل چین میناگفته پیداست و 

 وضوح ببینیم.و کره شمالی به

 دهد...دکتر! ادامه میجناب

ند که ورين باابر ن مسلمانا، سنّتآن و قرس سااين بر ا» بنابر

بر وه ست. عالن انای آهازنیام تمای پاسخگوچیز دارد و همهم سالا

ه سنّت شدو جزم داده انجانچه پیامبر گفته يا آتقريباً هر آن، قر

فتن رستشويی ه دنانش تا نحوزبا او خصوصی جنسی ر فتااز رست ا
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مسلمین هر روی به می شوند. ب محسوم سالو ا....همگی جزوی و 

و پاکیزگی ، خصوصیر مودر اند که رين تصوّابر ن تاکنوز غااز آ

دی و قتصا، اقضائی، سیاسی، جتماعی، اتربیّتی، حتّی پزشکی

 ند.«ارندآن به غیر قری زخالقی نیاا

 گويند پرداخته کهسنّت میها آن بعد به مسائلی که در دين به

-گويد اينها واجب هستند که انجام داده شوند، بلکه میکسی نمی

تر گويیم پیامبری که از جانب خداست رفتارهايش را سنجیده

یم، کندلیل از او پیروی میهمینديگر. بهداده تا هرکس انجام می

 آموزد که چگونه باهرچند کافران بگويند خوب نیست... پیامبر می

آموزد همسر رابطه داشته باشیم که هم او لذّت برد و هم ما... می

 فهمیمچگونه غذا بخوريم، آب بنوشیم و... چیزهايی که امروزه می

ته که حق است... اينکه آب را در چند جرعه بنوشیم، غذا را نِشَسْ

... ستاده و خوابیده، هنگام خوردن بسم اهلل بگويیمبخوريم و نه اي

گويد همین دلیل میجناب دکتر اينها به مزاقش خوش نیامده به

 گونه...چرا اين

حال بگذاريد ما سؤالی بپرسیم!! چرا در زمانی که کسی به 

داد، پیامبری خودساخته ارضای زنان کوچکترين اهمیّتی نمی

نیکويی رفتار کنید؟ چرا بايد بگويد  بهها آن گويد باآيد و میمی
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گويند که امروز به ما میکه آب را طیّ چند جرعه بنوشید در حالی

شود تشنگی، زودتر رفع شود و لذّت آب خوردن کار باعث میاين

نیز بیشتر شود... اينها را از کجا آورده و چرا آورده؟ دلیل؟ دلیل 

که رنگ عوض کند  گويد اگر زن را زديد جوری نزنیدکه میاين

زمان اجتماعات فمنیستی راه انداخته بودند؟ چیست؟ آيا زنان آن

محمّد)علیه افضل الصلوات( چه فشاری از سوی زنان رويش بود که 

 چنین نظر دهد؟مجبورش کند اين

ا گويد اينهتمام اينها به کنار، دروغ بزرگش را چه کنیم که می

طب عزيز، بیايید به اند. مخاماندگی مسلمین شدهباعث عقب

ن و خودمان نگاه کنیم. آيا ما اکنون تمام زندگیمان را برمحور قرآ

کردند و زمان که مسلمین پیشرفت میايم؟ يا آنسنّت گذاشته

تر از جوامع ديگريم کسی جلودارشان نبود؟ مايی که اکنون عقب

ايم يا نسلهای پیشین؟ کدام بیشتر به دستورات اسالم عمل کرده

 اند؟ ما يا آنها؟ پس آيا رجوع به قرآن ویشتر پیشرفت کردهيك ب

 ماندگی ماست يا دوری از آن؟سنّت باعث عقب

 فقط کمی. کمی منطقی باشیم.
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 ی اجتماعشبهه: خارج کردن زنان از عرصه

درازی کرده که بار به ساحت زنان مسلمان دستملعون اين

-صورت مفصّل در اينجوابش رو خواهیم داد هرچند پیشتر نیز، به

 ايم.باره حرف زده

ر داوّل از همه به اين اشاره کرده که در اسالم زنان حقّ ظهور 

 گويد مطلقاً صحیح نیست؛که میاجتماع را ندارند. خیر... چیزی

ی گويد زن از خانه خارج نشود مگر با اجازهمی بلکه اسالم

 شوهرش...

آيد؟ معلوم است آيا اين دستور به مزاق جناب دکتر! خوش نمی

ارد قید و بند ديگری دوست دکه نبايد بیايد... او مثل هر انسان بی

قید وبند صحیح نیست بلکه با قید و بند حیوانی )البته بی

ام زنان با هر ظاهری در صحیحتر است، چون دوست دارد( تم

 بینیم که زنان را تلفنهایدسترسش باشند، کما اينکه در غرب می

لذّت برند امّا زن ها آن توانند ازاند که همه میعمومی کرده

 مسلمان همچون زن کافر، هرزه نیست.

ماند و اگر هم ای است که در خانه میزن مسلمان همچون ملکه

فطرتانی همچون اين دکتر! او را  دهد پستخارج شود اجازه نمی

-نگاه کنند... زيبايی او فقط برای همسرش است و الغیر... طبیعی
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گونه دستوری برای زنان نیست که ناخوشايند است، است که اين

فطرت بايد ناراحت شوند، چرا بلکه مردانی همچون اين دکتر! پست

شود و شان ديگر در اجتماع تأمین نمیکه شهوات افسارگسیخته

خواهند که آنان میشوند به يکی بسنده کنند، درحالیمجبور می

که همچون حیوانات، افسار شهواتشان پاره باشد و با هر کسی

ممکن شد درآمیزند ولو نَّر باشد يا حتّی از جنس حیوانات، کما 

 گیرد.اينکه در غرب انجام می

ای گونهبهدهد، امّا ی حضور در جامعه را میاسالم به زن اجازه

 هبکه از زن محافظت شود تا همچون زنان بینوای غربی هر ده ثانیه 

 تجاوز نشود.ها آن

/www.bbc.co.uk/persian/blogs4201/03/140322l_44

nazeran_rape_culture.shtml_ 

 آری! اينست راهکار اسالم.

ای ی زنان... عمالً اسالم هیچ مانعی را برواسطهاما پیشرفت به

را از چشم هیزچشمان دور ها آن زنان قرار نداده مگر اينکه

المومنین امّ»تواند فقیه شود، همچون دارد... زن مسلمان مینگه

تواند مخترع شود زن مسلمان می«... عنها(اهلل)رضیعايشه 

 تواند مؤسّس باشدو امّا زن مسلمان می« مريم اسطرالبی»همچون 

 «.فاطمه فهری قريشی»همچون
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گذار اولین مؤّسسه آکادمیك مدرن که دانستید بنیانهیچ می

است؟؟؟ داد، يك زن مسلمان بودهارائه می تحصیالت عالیه مدرك

مستوره »نگار باشد همچون تواند شاعر و تاريخمیزن مسلمان 

 بینیم که جناب دکتر! فقط يكاگر خوب دقّت کنیم می«... اردالن

 لخت و»جا نبايد که چرا زنان را در همهدهد، اينچیز آزارش می

که از ی آزادی، درحالیجلويش بگذارند و با بهانه« عريان

کند، او را به اين قبح جسمشان برای ارضای نفسش استفاده می

 راضی کنند...

 اما مهمتر از اين تماثیل، زن مسلمان نقش تربیّتی را برعهده

ثم سینا و خوارزمی و عباس بن فرناس و ابن هیدارد... اوست که ابن

يك کند... کدامو ساير دانشمندان مسلمان را تربیّت می

يك ی سالم با تربیّت سالم يا تر است؟ يك جامعهپسنديده

است راهکار اسالم که ی فاسد با تربیّتی ناسالم؟؟؟ اينجامعه

توانست جوامع اسالمی را چندين قرن بر کرسی رياست بر تمام 

 جوانب زندگانی بشر بنشاند.

شويم که زن در اسالم با توجه به مطالبی که بیان شد متوجه می

شوند که حتّی ارزش تلقّی نمینه تنها همچون زنان کافر بی

-ودشان بايد خرج خودشان را تأمین کنند، بلکه يکی از کلیدیخ
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ی اسالمی سالم است و هیچ تفکّری های يك جامعهترين مهره

همین دلیل است بیشتر مانند اسالم برای زن ارزش قائل نیست، به

 بینند.مسلمانان زنان هستند... چون آزادی را در اسالم میتازه 

را از ها آن ا اسالم عزّت بخشد وخداوند تمام خواهرانمان را ب

 شرّ شیاطین دکترنما!!! دور نگه دارد..

« نزن و تمدّ»و « زن در اسالم»رأی اطّالعات بیشتر به مقّاالت 

 از علّامه محمّد قطب مراجعه کنید.

 :گیرینتیجه

وامع دکتر! نیز در پايان اشاره کردند که جباتوجه به اينکه جناب

اسالمی امروز از ايمان قلیلی برخوردارند و در عین حال برای 

همین بودن اسالم بهپیشرفتی مخالف اثبات کالمشان درباره

جوامع اسالمی )که خود گفت مسلمان واقعی نیستند( استناد کرده 

دالن و پسران و يابیم که او هدفی جز فريفتن پاكاست، درمی

 گونه با بردندختران و بزرگان و کودکان مسلمان ندارد، تا اين

ی جاهلیّت، شانسشان را برای برگشتن به در زير سلطهها آن

-شاءاهلل نخواهیم گذاشت اينبگیرد که انها آن دوران اوجشان از

ا یرنگهآگاهانه در برابر اين نچنین اتّفاقی بیافتد و جوانان ما نیز 

 عمل خواهند کرد تا به ذلّت دچار نشوند.
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 شوم شما را به کتابهايی که در متن ازدر نهايت خوشحال می

 ياری گرفته بودم ارجاع دهم... جاهلیّت قرن بیستم، علم وها آن

اع اختر 1001عقیده، زن و تمدّن، زن در اسالم، اسالم و دمکراسی، 

د، لمین... اين کتب و مقّاالت واقعاً ارزشمند هستنمیراث علمی مس

شاءاهلل که با مطالعه آنها، به مطالب ارزشمندی دست خواهید ان

 يافت. 

 

 

 بارك اهلل لی و لکم و لسائر المسلمین.

 م. ناصری
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 : قیامت در قرآن11فصل 

 نويسنده: عظیم بزرگ زاده

یْئًا وَإِنْ  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْـسٌ شـَ

 1بِنَا حَاسِبِینَ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَى

نهیم، پس بـه هـیچ و )ما( در روز قیامت ترازوهای عدل را می»

سـنگینی يـك شود، و اگر )عملی( به مقدار کس، هیچ ستمی نمی

آوريم، و حسابرسـی مـا ی خردل باشد، آن را )به حساب( میدانه

 «.کافی است

 

اولـین و  ،سـتاايمـان بـه قیامـت  ،يکی از اصول دين اسـالم 

باشد. بعثت رسول اهلل صلوات اهلل علیه می ،بزرگترين نشانه قیامت

های مختلـف خوانـده شـده ها و عنوانقیامت در قرآن کريم با نام

نشان دهنده وضع مخصوص و نظـام مخصـوص  ،ه هر کداماست ک

در کتـاب النهايـة الفـتن و  (رحمه اهلل)ابن کثیر  ،حاکم بر آن است

مثالً  ،شمرده است بر قیامت را زنام از اسامی رو 80المالحم بیش از 

                                                           
 .47انبیاء،  .1
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و  ،گیرنددر يك سطح قرار می ،اولین و آخرين ،از آن جهت که همه

« روز تالقـی»يـا « روز حشـر»رود مـیاز بین ها آن ترتیب زمانی

ها آشکار و حقايق بسـته و از آن جهت که باطن ،خوانده شده است

نامیـده « روز نشور»يا « يوم تبلی السّرائر» :شوندو پیچیده، باز می

 ،«يوم الخلـود»و از آن نظر که فناناپذير و جاويد است،  ،شده است

روند و دامت فرو میسخت در حسرت و ن هاو از آن لحاظ که انسان

ای آمـاده خود را برای چنین مرحله که چرا ،کننداحساس غبن می

و از آن حیـث کـه  ،«يـوم التغـابن»يـا « يوم الحسـرة»اند، نکرده

خوانـده « نبأ عظـیم»ست هابزرگترين خبرها و عظیم ترين حادثه

 .شده است

 ،کنـدها تبـادر میبه ذهن ،مهمترين ويژگی که در مورد قیامت

و  "يوم الجزا يا يوم الـدين"، آخرت روز جزا و پاداش ،ين است کها

روزی کـه ترازوهـای عـدالت گذاشـته ، باشدمی "يوم الحساب"

حتـی  ،بینـدشوند و هر شخصی نتیجه حقیقی عمل خود را میمی

د و نشـوخیره میها روزی که چشم، اگر به اندازه دانه خردلی باشد

نتیجه حقیقـی اعمـال خـود را بـدون ، تبهکاران فاسقان، ظالمان،

به فقـرا  اند،و کسانی که کار خوب انجام داده، بینندای ستم میذره

انـد، عدالت را رعايت کرده اند،اند، به کسی ظلم نکردهکمك کرده
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از فضـل  ،انـدو فراتر از آنچـه کـه انجـام داده ،شوندمزد داده می

 .شوند و هیچ ترسی ندارندخداوند بهره مند می

بیـان  ،هدف اصلی و کلی ارسـال پیـامبران از جانـب خداونـد

ی کمال انسـانیت و ها به درجهتوحید و يگانگی اهلل، پرورش انسان

کـه  ،باشد، اگر توحید به همان معنـای واقعـیبرقراری عدالت می

در  ،ی پیامبران حامل آن پیـام بودنـدو همه ،اسالم آن را بیان کرد

بشر به سعادت حقیقی يعنی رسـتگاری  ،زندگی بشری تحقق يابد

توسط خداونـد  ،ی وضع شدها اجرای برنامهسد، بردنیا و آخرت می

 .رسدبشر به کمال انسانیت می ،با نام دين

ن از اهمیت بـااليی برخـوردار اسـت و در آعدالت از ديدگاه قر

رديف کلمات پرتکرار و کلیدی و از صفات جمالی پروردگار متعـال 

ی اصل ايمان به خداوند و بعثت انبیاء و معـاد و فلسـفهاست که با 

ا انبی مبارکه مطابق با سوره ،بنابراين ،پاداش و جزا گره خورده است

، يکی از داليل وجود قیامت و تکرار قیامت در قرآن برپايی 47يه آ

، روز 27يـه آغافر  مبارکه و مطابق با سوره ،ترازوهای عدالت است

 آيد.می حسابرسی دقیق به حساب
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 ی اصلی دعوت به اسالمجوهره از قیامت ترسشبهه: 

علت تکرار و تاکیـد قیامـت آن اسـت کـه  گويد:میدکتر سها 

ی ترس از قیامت است و ترس جـوهره ،روش اصلی دعوت به اسالم

  .اصلی دعوت به اسالم است

 :پاسخ

هر چند اثبات ادعا با مدعی  اين مورد شده،مدعی  دکتر سها،

همانطور ، دهیمولی برای بطالن ادعای شبهه افکن پاسخ می ،است

ای از عدل برپايی معاد و قیامت جلوه ،که در مقدمه گفته شد

 ،بیندخداوند است و هر شخصی نتیجه حقیقی عمل خود را می

حتی اگر به اندازه دانه خردلی باشد و هیچ ظلمی به هیچ کس 

 .1شودنمی

يا جهنم، در زبان عربی سه ترس اما در مورد ترس از قیامت و 

 بصورت متمايز و جدا از هم وجود دارد:

                                                           
 17يه آو  ،ل عمرانآ سوره مبارکه 30يه آو  ،انبیا مبارکه سوره 47يه آ. 1

 غافر مبارکه سوره
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سپید و  مثال ترس از ديو جُبُن: که يك ترس بی خردانه است،

  .1يا ترسیدن از چیزی که ترسیدن از آن شايسته نیست و...اژدها 

مثال  ،2خوف: يك ترس عاقالنه است و نقطه مقابل امید و رجا

ل نشدن در امتحان و يا ترس از پريدن از ترس از تصادف و يا قبو

 .هاو کلوخها بلند بر روی سنگ ارتفاعی

اين که تمـام تـالش خـود را  خَشیَت: يك ترس عاشقانه است،

  .3خواهی کرد تا محبوب يا فرد مورد نظر از او ناراضی نشود

 

جبن قـرار ی ترس ما از جهنم و قیامت را، در مرحله دکتر سها،

ما از جهنم خوف داريـم کـه آسـیب ، نادرست استداده که کامال 

 نبینیم. 

، سم مهلك مـرگ اسـت خوردن نتیجه ،داندمانند کسی که می

، شکستن سـر و هانتیجه پريدن از ساختمان بلندی بر روی سنگ

بـا سـرعت  ،نتیجـه، و حتی متالشی شدن جمجمـه اسـت، گردن

                                                           
لغت در  "جبن"ائس الفنون( )تعريفات جرجانی( )بنگريد به ترجمه )نف .1

 نامه دهخدا(.
 فرهنگ دهخدا و فرهنگ معین. 2

 تعريفات جرجانی. 3
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ی خطرنـاك راننـدگی کـردن تصـادف و يـا هاوحشتناك در پیچ

 .اژگونی استو

خوف از نتیجه يك عملی، انسان عاقل را از انجام آن عمل بـاز  

و وقتی پدری فرزندش را از نتیجه پريدن از ارتفـاع بلنـد . داردمی

رين تا با انتخاب بهت است، در واقعیت به او برنامه داده ،کنداگاه می

راه به رشد و تعالی برسد و اين اوج محبت پدر نسـبت بـه فرزنـد 

 .ستا

که اولیا و دوسـتان خـدا  ،ی ترس از خداونداما باالترين مرحله

هـا آن ،باشـدکه يك ترس عاشقانه می ،خشیت است ،آن را دارند

که خدای مهربان از ايشان ناراضی شود. ايمـان بـه روز  ،ترسندمی

 جزا مهمترين عاملی است که انسان را به پايبندی به تقوا و کارهای

هر کس که به ، دارديل اخالقی و گناهان وا میخیر و اجتناب از رذا

دانـد هـیچ عملـی بـدون نتیجـه روز جزا ايمان داشته باشد، می

و اگـر  ،کنـداگر خوبی کند مزدش را بیشتر دريافـت می ،ماندنمی

پس هر خردمندی کـه  ،شودبدی کند به اندازه بدی او مجازات می

کنـد و قـی دوری میرذايـل اخال و به روز جزا ايمان دارد از کار بد

 ست.اتالش او برای انجام اعمال نیك در اين جهان 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1716 

 

ی ترس از قیامت کردار ناشايسـتی اسـت هايکی ديگر از علت 

انسان در اين دنیا داشته است، پس اگر شخصـی درايـن دنیـا  هک

 هیچ ترسی برای او نیست. ،کردار شايسته انجام دهد

 1خَیْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ 

هر کس که نیکـی آورد، پـس )پاداشـی( بهتـر از آن خواهـد »

 «.داشت، و آنان از وحشت آن روز در امان هستند

 

 اما روش اصلی دعوت به اسالم:

هُمْ بِالَّتِی لْةِ وَجَادِلْحَسَنَاسَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  ادْعُ إِلَى

لَّ عَـنْ سـَ  عْلَـمُ  وَهُـوَ أَبِیلِهِهِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَـنْ ضـَ

 بِالْمُهْتَدِينَ

پند نیکو )مردم را( به راه پروردگارت دعوت نما، و  با حکمت و»

)بحث و( مناظره کن، بی ترديـد ها آن با روشی که نیکوتر است، با

دانـاتر  ،)حال( کسی که از راه او گمراه شـده اسـتپروردگارت به 

 «.دانا تر است ،است، و )نیز( او به هدايت يافتگان
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( لی اهلل علیه و سـلمبه پیامبر)ص ،کنیدمالحظه می ههمانطور ک

 : شودسه راه توصیه می ،جانب خداوند برای دعوت مردم از

که تاکید ضمنی  ،يعنی برهان و استدالل عقلی ،حکمت :نخست

پـس بـا داليـل عقلـی و  ،برمقدم بودن عقل و استدالل هم هست

 برهان قاطع مردم را به دين دعوت کن.

  .با پند و اندرز و نصیحت مهربانانه :دوم

البته روش مذاکره و گفت و گو ، از طريق مذاکره و مناظره :سوم

بـا بهتـرين روش،  بـه بهترين شـیوه و به» :کندرا قرآن معین می

 «.1ماليمت و نرمی با او سخن بگو

پـذيرا خـواه ، اين است روش دعوت غیر مسلمانان بـه اسـالم

و هیچ گونه اجباری در پـذيرش دعـوت  ، پذيرا نباشدخواهباشند، 

 :نیست

 2لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّينِ

 «در )قبول( دين هیچ اجباری نیست.»
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بیـان کـرده اسـت کـه:  ،1در قسمت هدف از قیامتدکتر! سها، 

و مـدعی  ،تربیت انسان و اجرای عدالت بوده است ،هدف از قیامت

ی قبلـی ردی بـر هابا گفتـه است. ن نیامدهآدر قراين هدف  شده

هرچند تربیت امريست اکتسابی که فـرد بـا  ادعای مدعی زده شد

 کنـد.تربیتی صـحیح اتخـاذ می ،های خوب و بداستفاده از آموزه

 جهـان، دن اراده و اختیار و روشن کردن راه هدفـدارخداوند با دا

کند و از کار بد های نیك و خوب دعوت میها را به سمت کارانسان

 .کندمنع می

 

 عدالتشبهه: 

شـرط اول ) : 2گويـددر قسمت شـروط عـدالت میدکتر سها، 

 (همگان به طور يکسان مورد قضاوت قرار گیرند.

 پاسخ:
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عدالت به طور کامل مورد بررسی قرار  ،هرچند در فصل گذشته

بیـان  هم برای رد و بطالن ادعا بـه صـورت مختصـر اما باز ،گرفت

 ود:شمی

 باشد:عدالت دارای دو معنی عام و خاص می

کـه برگرفتـه از حکمـت  ،معنی عام عدالت: معنی عام عـدالت

ايـن معنـی ، 1ست، قرارگرفتن هرچیزی در جايگاه خودش اسـتا

ی جهان با فرمـول و نظمـی حکم فرماست و همه در جهان ،عدالت

 . خاص متعادل است

 

ی مقابـل ظلـم معنی خاص عدالت: مراعات حقوق افراد و نقطه

بین برود و نه حق کسی را بـه ديگـری  است. يعنی نه حق کسی از

و بر اساس اسـتحقاق و  ،بدهد و نه در میان افراد تبعیض قائل شود

  :لیاقت مزد دهد

قام فی النّفوس، انّه مستقیم و هو ضدّ الجور؛ و العدلُ العدلُ ما  

عدل آن چیزی است که در نظر نفوس، کار ». يعنی: الحکمُ بالحق

   .«2درست و استواری است. عدل، حکم نمودن به حق است
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 در لسان العرب ،عدلواژه مفهوم . 2
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در مورد خداوند  ،هر دو معنی عدل ،نکته مورد توجه اينکه

 و بدکار را ،کندیصادق است و خداوند هرگز نیکوکار را مجازات نم

حق کسی را به  ،سوزاندتر و خشك را با هم نمی ،کندتشويق نمی

و  ،کندو کسی را به گناه ديگری مواخذه نمی ،دهدکسی ديگر نمی

در عدالت هرگز مساوات شرط ، دهدها مزد میبراساس لیاقت

ت مثال عدال ،بلکه استعداد و لیاقت بايد در نظر گرفته شود ،نیست

 ،ی شاگردان يك کالس نمره مساوی بدهنداين نیست که به همه

 بلکه عدالت اين است که هر شاگردی به اندازه معلومات و لیاقتش

با قلب گنجشك  ،قلب نهنگه يا عدالت اين نیست ک ، ونمره بگیرد

ین عاگر عدالت را مطلقا با تساوی، يکی قرار دهیم، اين د، يکی باش

دالت آن است که هرموجودی به میزان حق و استعداد ع ،ظلم است

 .به حقدار برسد تر حقيا به عبارتی روان ،خود سهمی دريافت کند

توسط شبهه افکن بیان ی که شرط اول عدالت ،پس با اين تعريف

شده، يعنی همگان به طور يکسان مورد قضـاوت قـرار گیرنـد، از 

اسـتحقاق و لیاقـت خـود ست، بلکه همگان به میزان اريشه باطل 

ها از هـر نـژاد و انسـانی تا عدالت برپا شود و همه ،قضاوت شوند

ی و تا به امـروز برنامـه ،گیرندجنس و مذهب مورد عدالت قرار می

عدالتی که اسالم و قران در صدر اسـالم ارائـه داده و در جهـان از 
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 مشرق تا مغرب برپا کرده هیچ دموکراسی و حکومتی نتوانسته آن

 . را مجدد اجرا کند

مبنـی بـر يکسـان  ،خودباطل ادعای  با پافشاری بردکتر سها، 

 مبارکـه یسـوره 40ی بودن عدالت با مساوات و با اسـتناد از آيـه

 :کندن را مخالف اين اصل اعالم میآقر ،غافر

 :فرمايدآيه می 

عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ  مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا يُجْزَى

 1وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ أُنْثَى

هر کس کار بدی مرتکب شود، پس جز بـه هماننـد آن کیفـر »

نیابد، و هر کس از مرد يا زن در حالی که مؤمن است، کار شايسـته 

شوند، و در آن روزی بـی وارد بهشت میها آن ای انجام دهد، پس

 «.داده خواهد شدها آن به ،شمار

يعنی هـیچ  ،يابدجز به مانند آن کیفر نمی ،هرکس که بدی کند

شود و عدالت بـه صـورت مطلـق رعايـت ظلمی در حق کسی نمی

چه مـرد باشـد، چـه  ،ای انجام دهدشايسته شود. و هرکس کارمی

 ،)معرفی فرد اليق جلوه ايی از عدل ( ،زن، در حالی که مومن باشد
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روزی هـا آن بـه بی حسـاب شوند و در آنجاآنان داخل بهشت می

 .شودداده می

هـیچ ظلمـی در حـق  ،بیان مطلق عدل و عدالت در ابتدای آيه

بیـان  ،و در قسـمت دوم آيـه ،گیـرداعمال بنـدگان صـورت نمی

کسانی هستند که ايمان به خداونـد دارنـد و  ،ن به بهشتمستحقی

در ايـن آيـه بـه ، دهندبرای رضای خداوند عمل شايسته انجام می

ی هاهیچ وجه در مورد زوال شدن و از بین رفتن اعمال نیك انسان

غیر مومن سخنی به میان نیامده است و ايـن آيـه صـراحتا بیـان 

 گیرد.کند در قیامت هیچ ظلمی صورت نمیمی

های مختلف کار نیکو انجام دهند يکی شبهه: دونفر با دين

 بهشتی و ديگری جهنمی میشود.

در آيه فـوق شـرط  :1گويدمی شبهه افکن با استناد به اين آيه

و همچنـین  ،داندمی داشتن ايمان ،پاداش نیکو در مقابل عمل نیکو

ر مـثال دو شبهه افکن با استناد از اين آيه نتیجه گرفته است که: اگ

فرد  ،دنی مختلف يك بیمارستان بسازهانفر با نیت خیر ولی با دين

و فرد غیر مسلمان هیچ پاداشی دريافـت  ،گیردمسلمان پاداش می
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اينکه چگونه از اين آيه به ايـن نتیجـه  ،رودمی کند و به جهنمنمی

جنـاب جای سوال دارد که خود بیـانگر کانـا بـودن  است، رسیده

امـا ، گـذاردخداوند يقینا عمل صالح را بی پاداش نمی .استدکتر! 

مهم اين است که بدانیم عمل صالح مورد قبول خداوند چـه عمـل 

  صالحی هست؟؟

 پاسخ:

عمل صالح منحصر بـه کـار خـوب  ،معموال در نگاه ظاهر بینانه

عمـل  يك يا ، ويعنی مثال ساختن يك بیمارستان کار خوب ،هست

 ،عالوه بر حسـن فعلـی ،عمل صالح ،سالماما در نگاه ا ،ستاصالح 

از نگاه قران و حديث روح  ،بايد از حسن فاعلی هم برخوردار باشد

 ست )انما االعمال باالنیات (انیت و انگیزه شخص فاعل  ،و مغز عمل

 «.ها هستندوابسته به انگیزه ،هاحسن عمل»

يعنی عملی که به انگیزه شهرت، شهوت، ريا و يا فريـب مـردم  

هر چند حسن فعل  ،عمل صالح نیست ،نآدر نگاه قر ،صورت گیرد

 ،مسلما شخصی که به خداوند ايمـان نـدارد ،بااليی برخوردار باشد

بلکـه کارهـای او بـرای  ،تواند برای رضای او کاری انجام دهـدنمی

  .کندتواند مزدی مطالبه س نمیپاست، مقاصد دنیوی انجام شده 

 ،غیر مسلماننفر دو مسلمان و دو ، چهار نفر را در نظر بگیريد
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بیمارسـتانی  ،بـرای رضـای خداونـد ،مسلمان و مومننفر اول 

و هیچ انتظار دنیوی از اين عمـل  ،کندو يا مالی انفاق می ،سازدمی

شـود و پس عمل نیك او مقبـول درگـاه خداونـد می ،نیك ندارد

کند و عمل نیك او تا هفتصد برابـر مـزد مزدش را نیز دريافت می

 :شودداده می

ةٍ أَنْبَتَـتْ  مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَـّ

اءُ وَال هُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشـَ لَـّ

 1وَاسِعٌ عَلِیمٌ

همانند  ،کنندل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میثَمَ»

که در هر خوشه يکصـد دانـه  ،ای است که هفت خوشه برويانددانه

کند و خـدا باشد، و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می

 «گشايشگر داناست.

بـرای امـور را صـالح اعمـال امـا او  ،مسلمان باشدنفر دوم هم 

 دهد، اعمـال صـالح وی،انجام می...  همچون شهرت، ريا و ،دنیوی

کفـر قـرار ی و حتـی عمـل او در رده ،هیچ سودی برای او نـدارد
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 ،وجود ايمان داشتن بـه خداونـد با ،چرا که شخص رياکار ،گیردمی

  :دهدبرای خود نمايی عمل صالح انجام می

ذِی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِـالْمَنِّ وَالْـأَذَى کَالَـّ

هِ وَالْیَـوْمِ الْـآخِرِ فَمَثَلُـهُ کَمَثَـلِ  يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَـّ

یْءٍ  صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَـى شـَ

 1مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ

ايد! بذل و بخششهای خود را با منّت ای کسانی که ايمان آورده»

و آزار، پوچ و تباه نسازيد، همانند کسی که دارائـی خـود را بـرای 

کنـد و بـه خـدا و روز نشان دادن به مـردم، رياکارانـه صـرف می

مان ندارد. مَثَل چنین کسی همچون مَثَل قطعـه سـنگ رستاخیز اي

ای اسـت کـه بـر آن )قشـری از( خـاك باشـد )و صاف و لغزنـده

ی خاکهـا و بذرافشانی شود(، و باران شديدی بر آن ببارد )و همـه

بذرها را فرو شويد( و آن را به صورت سنگی صاف )و خـالی از هـر 

انـد ی کـه انجـام داده)چنین رياکارانی( از کار ،چیز( برجای گذارد

گیرند، و خداوند گروه کفرپیشه را )بـه سـوی ای برنمیسود و بهره

 «.نمايدخیر و صالح( رهنمود نمی

                                                           
 264. بقره، آيه 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1726 

 

 

عمـل شخص اول،  د،مسلمان را در نظر بگیرياما دو شخص غیر 

دهد و مانند مسـلمان رياکـار انتظـار دنیـوی از صالحی انجام می

قیامت و خدای يگانـه هـم و همچنین به  شخصی يا کسی را ندارد

  :خواهدهای آن را میکافر است و دنیا و زر و زيور

مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَـالَهُمْ فِیهَـا  

 1وَهُمْ فِیهَا لَا يُبْخَسُونَ

کسی که زندگانی دنیا و زينت آن را بخواهد، )پاداش( اعمالش »

 زدهیم، و چیـزی امیها آن را در اين )دنیا ( به طور کامل و تمام به

 «.کاست نخواهند شد کم وها آن

 ااگر شخصی عمل نیکی ر: فرمايديه میآاهلل سبحان در اين 

به ، مزدش ،انجام دهد و به خداوند و قیامت ايمان نداشته باشد

 پاداش آن کمشود و چیزی از مزد و طور کامل در اين دنیا داده می

 .شودنمی

 :برای مقاصد دنیـوی همچـون دوم اگر شخص غیر مسلمان اما 

فريـب عمـومی و...  اعتبـار، موقعیـت اجتمـاعی، ثروت، شـهرت،
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نه تنها در آخرت بلکه در دنیا هم  ،رياکارنه عمل صالحی انجام دهد

و ، وجـود نـداردهـا آن هیچ سودی دنیوی از جانب خداوند بـرای

هـا آن اگـر عمـل نیـك ،آخرت ايمان نداشته باشندکسانی که به 

رياکارانه نباشد بطـور کامـل مـزدش را در همـین دنیـا دريافـت 

نـدارد و هـا آن هیچ سودی به حـالها آن خر عملآو در  ،کنندمی

 .توانند مطالبه کنندهیچ مزدی نمی

  آيه زير نیز بیانگر همین حقیقت هست:

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَـتْ أَعْمَـالُهُمْ فَلَـا أُولَئِكَ الَّذِينَ کَفَرُوا 

 1نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا

لقـای او )در  ها کسانی هستند که به آيات پروردگارشـان وآن»

جهان آخرت( کافرشدند، در نتیجه اعمالشـان تبـاه و نـابود شـد، 

ئل نیستیم و( وزنی بر پا )ارزشی قاها آن سپس در روز قیامت برای

 «.نخواهیم کرد

آيا عدالت اين است کسی که عملی را برای آخرت انجام نداده و 

برای آخرت هیچ تالشی نکرده و تمام مزد عمل نیکوی آن دريافت 

 بازهم در آخرت مطالبه پاداش و مزد کند؟؟ ،شده باشد
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بـرای ی مختلفی در قرآن اين حقیقت را هاو اهلل سبحان با مثال

 :کنندناباوران بیان کرده تا بینديشند ولی بیشترشان فکر نمی

 

وَمَنْ يَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِـنَ 

 1الْخَاسِرِينَ

گزيند، هرگز از او پذيرفتـه و هر کس که دينی غیر از اسالم بر»

 «.از زيانکاران است نخواهد شد، و او در آخرت

 

کمال انسانیت و کمال عـدالت  ،هر کسی که دنبال کمال الوهیت

انتخاب  ،رسانددينی غیر از اسالم که او را به اين کماالت می ،است

 . کند، آن روش پذيرفته نیست و درآخرت او ضرر کرده است

ولـی در  ،مسلما شخصی که تصمیم سفر به بلوچسـتان را دارد

عمل مسیر ترکستان را در پیش گرفته است و حتـی در وسـط راه 

شخصی راه درست را به او نشان دهد و او نپـذيرد و بـه راه خـود 

مسـلما در آخـر از زيانکـاران خواهـد بـود و مسـلما  ،ادامه دهد

بنابراين بدون ، دادمای کاش حرف آن راهنما را گوش می :گويدمی
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حتـی اگـر  ،رسـدبه مقصد نهـايی نمی انسان ،پیمودن راه درست

 هزاران کیلومتر برود.

: بنابرين بدون ايمـان بـه اسـالم هـر غیـر 1گويدمی دکتر! سها

ايـن  ،مسلمانی حتی با دريايی از عمل نیك جايگاهش جهنم است

 .حکم قرآن ظلم محض است

 پاسخ:

کـه  ی قبلی ردی بر اين ادعای شبهه افکـن زده شـدهابا گفته

اگر به اخرت ايمـان ، شودهر صورت پاداش داده می عمل صالح در

 ،کنـدمزدش را به طور کامل در اين دنیا دريافـت می ،نداشته باشد

خرت ايمان داشته باشـد و بـرای رضـايت اهلل عمـل آاگر به خدا و 

، کنـدنیکی انجام دهد، در قیامت مزدش را بطور کامل دريافت می

ماننـد  ،ود خدا ايمـان دارنـدبه وج ،اما در مورد کسانی که به يقین

بـه انحـراف  ،که با وجود دانستن حقیقت وجود اهلل ،يهود و نصاری

کنـد امر می ،خطاب به پیامبر، ایيهآدر اهلل سبحان  ،کشیده شدند

کسانی که ادعای ی به همه "قل"که با فرمان غیر قابل تغییر الهی 

 :دوستی نسبت به اهلل دارند بگويد
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هُ وَيَغْفِـرْ لَکُـمْ قُلْ إِنْ  کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِـبْکُمُ اللَـّ

 1ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

،تـا  من پیروی کنیـد داريد، پس ازاگر خدا را دوست می بگو:»

 وخداونـد وگناهانتان را برايتان بیامرزد ، خدا شما را دوست بدارد،

 «.مهربان استی آمرزنده

همه خدمات استثنايی به مثال اديسون با اينگويد: دکتر سها می

کودن  ،سوادولی يك فرد بی ،کل بشريت، در قعر جهنم خواهد بود

رود! ايـن به بهشت مـی ،که به واجبات اسالم عمل کرده ،مسلمان

 .2اوج ظلم است که محمد به خدا نسبت داده است

 پاسخ:

قول شبهه افکن( ه با يك مسلمان کودن )ب ،فرض کنید اديسون

اديسون بـا ايـن همـه  ،شودکشتی غرق می ،در کشتی قرار دارند

چون شنا بلد نیست غرق  ،همه اختراعاتخدمات اجتماعی و با اين

، شـودغـرق نمی ،چون شنا بلد است ،ولی مسلمان کودن ،شودمی

اديسون يا خدمات اديسون جلوی غرق شدن آآيا اين ظلم است؟؟ 
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نقـدر اکتشـافات آچون تـو  :گويدگیرد؟ آيا دريا میدر دريا را می

کنم؟ به جای تو آن مسلمان کودن را غرق می ،ايیعلمی انجام داده

ما در ايـن دنیـا بـرای  :گويدهم اهلل سبحان می اما باز ،مسلما خیر

کسانی که خواهان دنیا هستند به طور تمام و کمال نتیجـه اعمـال 

دهیم و نتیجه اعمال نیـك آقـای اديسـون در ايـن ا مینیکشان ر

 ،"تشـويق عمـومی" ،"ثـروت" ،"شهرت"از  :جهان هويدا است

و ... برخوردار بود و هست پس سهم اعمـالش  "ماندگاری اسمش"

اگر به قیامت و خداونـد ايمـان  ،را به طور کامل دريافت کرده است

 .رسی نهايی هیچ سهمی نداردنداشته باشد در حساب

ظلم دادن حق بـه حقـدار از ، ظلم برقراری عدالت الهی نیست

 1کانـا !بلکه ظلم تلبیس و توهین آقای دکتـر ،جانب خداوند نیست

محـال اسـت  ،باشـدملقب به سها و پوشاندن حق و فريبکاری می

بر کانا بودن نويسنده ها بلکه نوشته ،نويسنده اين کتاب سها باشد

 کند.داللت می
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 تناسب بین جرم و مجازاتشبهه: عدم 

 دکتر! و عـالم بـه علـوم اسـالمی!دومین شرط عدالت را آقای 

سـوره  40و با استناد به آيـات  ،داندتناسب بین جرم و مجازات می

-38يونس،  مبارکه سوره 27شوری، مبارکه سوره 40غافر،مبارکه 

اين موضوع را يك اصل عادالنه از جانـب ، صافاتمبارکه سوره  39

با تلبـیس و فريبکـاری  ،خواهددر ادامه می و ،کندتعريف میخدا 

نشان دهد که خداوند خالف اين اصل معرفی شده در قـران عمـل 

 . کندمی

 پاسخ:

ماننـد ارتبـاط  ،ی بـین دنیـا و آخـرتدر ابتدا بايد گفت رابطه

هر آنچه را که در اين دنیا بکاری چه خوبی  ،کاشت و برداشت است

 و چه بدی در آن دنیا برداشت خواهی کرد.

 : شوندمی مجازات و کیفرها به سه دسته تقسیم

ی جزايی که بعـد از قـانون هااز نوع مجازات مجازات قراردادی:

 گذاری توسط قانون گذار )اعم از قانون گذار الهی يا غیر الهی( بـه

از تکرار جرم توسط مجرم، تسلی خاطر مظلوم با منظور جلوگیری 

  شود.رعايت تناسب بین جرم و جزا اجرا می
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ی علت و معلولی يی که رابطههامجازات حقیقی دنیوی: مجازات

يعنی مجازات نتیجه طبیعی و حقیقی جرم است بـه  ،با جرم دارند

مثال زير توجه کنید تا تفاوت و تناسب اين دو مجـازات را متوجـه 

 ويد.ش

را  پلـیس او ،کندمثال شخصی با سرعت غیر مجاز رانندگی می 

)ايـن  ،کنـداو را جريمـه می ،کند و متناسب با جـرمشمتوقف می

با همـین سـرعت راننـدگی  ،اما شخص، مجازات قراردادی هست(

اثر سرعت غیر مجاز تصادف کرده و چشمش را از دسـت  رکند و ب

)کیفـر  ،جـرم اسـت از دست دادن چشـم نتیجـه طبیعـی ،بدهد

حقیقی( و اگر اين شخص يك میلیارد سال و حتی بیشتر عمر کند 

چون مکافات عمـل  ،به صورت طبیعی رنج کوری را بايد تحمل کند

 خودش است.

 

ی اخـروی يـك رابطـه های حقیقی اخروی: مجازاتهامجازات

حقیقی با عمل دارند و به مراتب از دسته دوم قوی تر هسـتند بـه 

در آخرت پـیش  ،گیردر آنچه که در اين دنیا صورت میطوری که ه

 :روی آدمی خواهد آمد
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يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَمَـا عَمِلَـتْ مِـنْ 

هُ هُ وَاللَـّ هُ نَفْسـَ  سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا وَيُحَـذِّرُکُمُ اللَـّ

 1رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده، و آنچـه از »

کنـد، ای کـاش و آرزو می ،يابـدبدی مرتکب شده، حاضر شده می

میان او و آن )کارهای بد( فاصـله ای دور بـود، و خداونـد شـما را 

دارد، و )در عین حال( خدا به بنـدگان از)کیفر( خودش بر حذر می

 «.مهربان است

اين آيه بیانگر واضح ارتباط و اتحاد بین امور دنیوی و اخـروی  

حتـی اگـر بـه انـدازه ذره  ،ست و هر آنچه که در اين دنیا بکاريما

و همچنین در ايـن آيـه اهلل  ،کنیمدر آخرت درو می ،خردلی باشد

خداونـد از سـر  یيعنـ ،داردسبحان ما را از کیفر اعمال برحذر می

 کند.بندگانش میای مهربانی اين لطف را برشفقت و 

 

آيات زيادی در اين خصوص وجود دارد کـه انسـان در قیامـت 

، 16يـه آطور  مبارکه )سوره :بیندنتیجه مستقیم اعمال خود را می
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 مبارکه سوره ،51يه آانفال  مبارکه سوره، 17يه آغافر  مبارکه سوره

  (.10يه آحج 

جهـنم مکـانی اسـت کـه  ،استها اين گمان بسیاری از انسان

با اسـبابی بصـورت وحشـتناك شـکنجه داده  ،بدکاران و ظالمان

صـورت عـذاب ظـاهر ه در صورتی که آنچه در جهنم بـ ،شوندمی

اينکـه خداونـد جهـنم يـا  ،سـتهاحقیقت اعمال انسان ،شودمی

با دلسـوزی و از روی شـفقت نتیجـه  ،کشدبهشت را به تصوير می

هـايی کـه بـه فکـر تـا آن ،دهـداعمال خوب و يا بد را نشان می

به خود ظلم نکنند تا حقیقت ظلم به خويشتن و  ،خودشان هستند

  ديگران را به صورت عینی مشاهده کنند.

و ها مثال شخصی قصد پريدن از يك دره بلنـد بـر روی سـنگ

و يك انسان خیر خواه نتیجه اين پريـدن را بـه او  ،کندمیها کلوخ

سـرت  ،شـکندکه اگر از اين دره به پايین بپری پايت می :گويدمی

شـود، ضـربه مغـزی و جمجمه سرت متالشـی می ،خوردضربه می

شـکمت  شود،میشوی، خون از دهان و بینی و گوشهايت خارج می

يت در هم فـرو اهگردد، دندهيت متالشی میهاشود و رودهپاره می

بـا ايـن انـذارهای خیـر  ،رود. اگر شخص به فکر خودش باشـدمی

دارد و خواهانه ) هر چند شايد همگی به عینیت نرسد( دست بر می
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کند ولی اگر گوش ندهد و با دستان خود، خودش را به دره توبه می

  بیند.هالکت پرتاب کند نتیجه عملش را می

ای اينکه نتیجه عملش را به او اما سوال: آيا شخص خیر خواه بر

  گفته مجرم است؟؟

که: جهنم شـکنجه دکتر! سها با مقدمه ارائه شده به رد ادعای  

 :پردازيمگاه خداوند است می

مکافات  ی جهنم،هاهمانطور که پیش از اين بیان کرديم مجازات

بیند و و هر کس نتیجه عمل خود را می ،عمل هستن يا نتیجه جرم

نويسنده با تلبیس و ، شودجرم ديگری مجازات نمی هیچ احدی به

 ،فريبکاری و گذاشتن آيات مربوط به احوال جهنمیـان قصـد دارد

خواهد برای همه جهنمیان است و می ،هانشان دهد همه اين عذاب

اين موضوع را به تصوير بکشد که خداوند جهنمی بـرای شـکنجه 

دادن مکافات اعمال  در حالی که گفتن اين انذارها و نشان ،آفريده

در اين دنیا نشان دهنده اوج رحمت و محبت پروردگار جهانیان به 

آيا معلمی بارها و بارها با شفقت و مهربانی دانـش ، بندگانش هست

آموز تنبلش را از نتیجه درس نخواندنش آگاه کند و همیشه بـه او 

يا معلمی  "دلسوزتر است"که نتیجه عملت اين هست ، تذکر دهد

و فقـط  ،کندرايش موفقیت و شکست دانش آموزان فرقی نمیکه ب
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و دانش آموزانش از هر گونـه تـذکری و  ،دهدآيد درسش را میمی

تشويقی محرومند؟ کدام دلسوزتر است؟ مسلما معلمی کـه تـذکر 

  کند.دهد و تشويق میمی

ن جلوه آبلکه به تصوير کشیدن  ،جهنم شکنجه گاه خدا نیست

ی خـود را از هاکه بنده، است اهلل سبحانرحمت و مهربانی  ،شفقت

فـت و أو از روی ر ،سـازدنتیجه اعمالشان در ايـن دنیـا آگـاه می

که خدا را بـه يگـانگی  ،دهدتذکر میها آن مهربانی و دلسوزانه به

بخوانید و خود را به کمال انسانیت برسانید، در زمین عدالت پیشه 

مکافـات اعمالتـان شـما را شـکنجه  ،کنید ولی اگر چنین نکنیـد

پس عنوان موضوع و نتیجه ايی که از آن گرفته شـده  ،خواهند داد

به تصوير کشـیدن ، باشدبلکه کامال برعکس می ،نه تنها باطل است

 پروردگار به بندگانش است.شفقت جهنم جلوه ايی از 

جهنم  "که جناب کانا! ی قبلی ردی بر ادعای هاهر چند با گفته

اما در اين قسمت بصورت دقیقتر ايـن  ،زده شد "جه گاه خدا شکن

 :کنیمموضوع را بررسی می

جرم و جزا بايد متناسـب بـا هـم باشـند و  گويد:میدکتر سها 

ولی با ساختن جهنمی به ، قرآن اين موضوع را قبول دارد :گويدمی

 کند.عنوان شکنجه گاه اين موضوع را نقض می
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  :1گويدو میکند به آيات قرآن استناد می

خداونـد جهنمیـان را در  ،الحاقه سوره مبارکه 32تا  30يه آدر 

 تش جهنم با زنجیر هفتاد ذرعی بسته است.آ

جهنمیان هیـزم آتـش  :گويدتحريم می مبارکه سوره 6در آيه 

رحم( جهـنم را اداره ند و ماموران غالظ ) فـوق العـاده بـیاجهنم

 کنند.می

سـوره  49تـا  43صـافات و  مبارکـه سـوره 68تا  62در آيات 

ويد: جهنمیان از درخـت زقـوم کـه مثـل فلـز گدخان میمبارکه 

 خورند.گداخته شده هست می

 17و  16ص،  مبارکـه سـوره 57کهف و  سوره مبارکه 29يه آدر 

آب چـرکین  ،ب خوراکی جهنمیانآ :گويدابراهیم می مبارکه سوره

يشـان را از های جهنمیان را کباب و رودههاجوشانی است که چهره

  کند.شدت داغی قطعه قطعه می

گويد: شدت معارج می مبارکه سوره 16تا  11يات آو با استناد به 

حاضـرند همـه  ،توانستندعذاب به حدی است که جهنمیان اگر می

 يابند. چیز و همه کس خود را فدا کنند تا از عذاب نجات
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گويد: پوسـت بـدن می ءنسا مبارکه سوره 56يه آو با استناد به 

 شود تا سوختن آنان دائمی باشد.اهل جهنم پیوسته رويانده می

اعمـاق  :گويدحج می مبارکه سوره 21تا  19يات آو با استناد به 

شـود و بـا گرزهـای آهنـین سـوزانده می نیـز بدن فرد گناهکـار

 دهند.جهنمیان را شکنجه می

 

 جاودانه ماندن در جهنم است. بزرگترین ظلم، شبهه:

 

 پاسخ:

ها بـه کند که بايد روزی باشد که انسـاندالت الهی اقتضاء میع

در غیر اينصورت عـدالت رعايـت  ،سزا و پاداش اعمال خود برسند

ايی شـوند و عـدهمظلوم واقـع می ،ايی در اين دنیاشود و عدهنمی

بـدون هـیچ  ،جهان با وضع فعلی :اگر بگويیم ،کنندظلم و ستم می

در واقع سـتم و ظلـم بزرگـی را در  ،پذيردسزا و پاداشی پايان می

پس عدالت الهی  ،ايیمحق مظلومین و مستضعفین جهان قرار داده

همانطور کـه قـبال گفتـه شـد، در  ،کندوجوب قیامت را ايجاب می

و اين اعمـال  ،بیننددقیقا نتیجه اعمال خود را می ،هاقیامت انسان



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1740 

 

: شـوندصورت حقیقی مسلط میه ها بها هستند که بر انسانانسان

مبارکـه سـوره  10يـه آل عمران، آ مبارکه سوره 30يه آبنگريد به )

 :طه و ... ( مبارکه سوره 15يه آغافر،  مبارکه سوره 17يه آحج، 

 1امٍ لِلْعَبِیدِذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّ

بینـی( ايـن خـواری و عـذابی را کـه می)شـود: بدو گفته می»

ای و ی همان کارهـائی اسـت کـه خـودت قـبالً انجـام دادهنتیجه

ای، و اصالً خداوند کمترين سـتمی نسـبت بـه پیشاپیش فرستاده

دهـد، و نـه بـر جهت کیفر میدارد. )نه کسی را بیبندگان روا نمی

ی او افزايـد، و بلکـه برنامـهسی بدون دلیـل میمیزان مجازات ک

سراسر عدالت و دادگری است و هر کس نتیجه حقیقی اعمال خود 

 «.(را میبیند

 

نشـان دهـد  ،خواهدهمانطور که قبال گفته شد، شبهه افکن می

يعنی عذابی که به يك ربا ، ها برای تمام جهنمیان استتمام عذاب

بصـورت عمـومی بـه  يکم ظـالم، به مال يتیم خوار، ،به يك، خوار

و کسی که مال يتیم خورده به جـرم ظـالمی سـزا  ،رسدهمگی می

                                                           
 10. حج، آيه1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1741 

 

طبـق  ،که اين اشتباه و تلبیس شبهه افکـن هسـت ،شودداده می

ظالم بـه  ،بینديات الهی هر فردی نتیجه حقیقی اعمال خود را میآ

ربا خوار بـه  رسد، فاسق به مجازات فسق میرسد،مجازات ظلم می

مشرك به مجـازات  زنا کار به مجازات زناکاری، ت ربا خواری،مجازا

نتیجه حقیقی و واقعی اعمال خـود را  ،های انسانو همه ...شرك و

 بینند.می

تبـه  برای مجرمان، ،هر چند اهلل سبحان با گذاشتن راه بازگشت

اوج رحمت و محبـت خـود را نسـبت بـه  ،فاسقان، ظالمان کاران،

 :دهدبندگان نشان می

هُ  الِحًا فَأُولَئِـكَ يُبَـدِّلُ اللَـّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِـلَ عَمَلًـا صـَ

 1سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا

مگر کسی که توبه کند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهـد، »

ان ها و گناهـبخشد و( بدیکه خداوند )گناهان چنین کسانی را می

کند، و خداوند ها تبديل میها و نیکیی( ايشان را به خوبی)گذشته

 بخشـد، بلکـهآمرزنده و مهربان است )و نه تنها که سـیّئات را می

 «نمايد(.را تبديل به حسنات میها آن
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و عصیان گـران ، شخص ظالم، شخص فاسق ولی شخص مجرم،

ت بـه صـورت پذيرند و در نهايراه بازگشت به درست کاری را نمی

 اعمالی که خداونـد حقیقـت ،بینندعینی نتیجه اعمال خود را می

 گويد.ها در کالم پاك خود میرا در همین جهان برای انسانها آن

 :آيا وقتی به انسان بگويند

 د.سوزبه آتش دست نزن وگرنه دستت می

وگرنـه مغـزت متالشـی  ،ها نپراز ساختمان بلند بر روی سنگ

 رود.يت در هم فرو میهاشود و دندهمی

وگرنـه بـرق  ،با برق بازی نکن، میریزهر مهلك نخور وگرنه می

  .شویگرفته می

 و ...

يـا اوج  ی غضبناك و خشـنی هسـت؟هاحرفها آيا اين حرف

تا بـا  ،دهدها را میرحمت و محبت شخصی به شخصی که اين انذار

 کمال برسد؟ايی صحیح رشد کند و به آگاهی کامل و با برنامه

ی عاقل و خردمند اين است کـه انـذارها هامسلما جواب انسان

پـس آيـا عـین رحمـت و  ،باشـدخیرخواهانه و برای رشد فرد می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1743 

 

را از حقايق عالم هستی مطلـع ها محبت و هدايت نیست که انسان

 است؟ نموده

 : فرمايدمیورزند مورد کسانی که به خداوند شرك می در 

 غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَکَأَنَّمَـا خَـرَّ مِـنَ حُنَفَاءَ لِلَّهِ

 1السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِی بِهِ الرِّيحُ فِی مَکَانٍ سَحِیقٍ

حقگرا و مخلص خدا باشید، و هیچ گونه شرکی برای خدا قـرار »

دهد، انگـار )بـه خـاطر ندهید. زيرا کسی که برای خدا انبازی قرار 

)و  ،سقوط از اوج ايمان به حضیض کفر( از آسمان فرو افتاده اسـت

های بـدن( او را به بدترين شکل جان داده است( و پرندگان )تکّـه

ی ربايند، يا اين که تندباد او را بـه مکـان بسـیار دوری )و درّهمی

بدنش کوبد که کند )و وی را آن چنان بر زمین میژرفی( پرتاب می

 «شود(.ای پرت میای از آن به نقطهمتالشی و هر قطعه

 

  فرمايد:خورند میبرای کسانی که مال يتیم را به ستم می

ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْکُلُونَ فِـی بُطُـونِهِمْ  إِنَّ الَّذِينَ يَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى

 1نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا
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که امـوال يتیمـان را بـه نـاحق و سـتمگرانه گمان کسانی بی»

و  ،خورنـدريزند و( میهای خود )میخورند، انگار آتش در شکممی

 «.)در روز قیامت( با آتش سوزانی خواهند سوخت

 

 فرمايد:می ،کننددر مورد کسانی که غیبت می

نِّ إِثْـمٌ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَـّ

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَـدُکُمْ أَنْ يَأْکُـلَ لَحْـمَ 

2أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ
 

بپرهیزيد، ها ايد! از بسیاری از گمانای کسانی که ايمان آورده»

دری نکنیـد، و ها گناه است، و جاسوسی و پـردهکه برخی از گمان

يکی از ديگری غیبت ننمايد؛ آيا هیچ يك از شما دوست دارد کـه 

ی شـما از ی خـود را بخـورد؟ بـه يقـین همـهگوشت برادر مرده

آيد )و از آن بیزاريد، غیبت نیز چنین است و خواری بدتان میمرده

پذير گمان خداوند بس توبه( از خدا پروا کنید، بیاز آن بپرهیزيد و

 «.و مهربان است

 نتیجه حقیقی غیبت کردن خوردن گوشت برادر مرده است.

                                                                                                               
 10. نساء، آيه 1

 12. حجرات، آيه 2
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گیرند و مال انـدوزی برای کسانی که به ناحق اموال مردم را می

 فرمايد:مانند راهبان و احبار مسیحیان و يهوديان، می ،کنندمی

مَنُوا إِنَّ کَثِیرًا مِـنَ الْأَحْبَـارِ وَالرُّهْبَـانِ لَیَـأْکُلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ

ذِينَ يَکْنِـزُونَ  هِ وَالَـّ بِیلِ اللَـّ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَـنْ سـَ

 1الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

ای مؤمنان! بسیاری از علماء دينیِ يهودی و مسـیحی، امـوال »

دارند )و از خورند، و ديگران را از راه خدا بازمیمردم را به ناحق می

کنند( و کسانی که طـال و اطمینان مردمان به خود سوءاستفاده می

 نمايند، آنـانکنند و آن را در راه خدا خرج نمینقره را اندوخته می

 «.بس بزرگ و بسیار دردناکی مژده بده را به عذاب

بِهَا جِبَـاهُهُمْ وَجُنُـوبُهُمْ  عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى يَوْمَ يُحْمَى

 2وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ

دوزخ، تافتـه ها در آتش روزی )فرا خواهد رسید که( اين سکّه»

گردد داغ میها آن شود و پیشانیها و پهلوها و پشتهای ايشان بامی

شود: اين همان چیزی است کـه بـرای خويشـتن بديشان گفته می
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ی چیـزی را کـه کرديـد، پـس اينـك بچشـید مـزهاندوخته می

 «.اندوختیدمی

در مورد کسانی که شريعت الهی را پنهان کرده يـا در برابـر آن 

 فرمايد:می گیرند،رشوه می

إِنَّ الَّذِينَ يَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِـهِ ثَمَنًـا 

هُ يَـوْمَ  قَلِیلًا أُولَئِكَ مَا يَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَـا يُکَلِّمُهُـمُ اللَـّ

 1عَذَابٌ أَلِیمٌالْقِیَامَةِ وَلَا يُزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ 

کسانی که آنچه را خدا از کتاب )آسمانی( نـازل کـرده اسـت، »

 يازند( و آن رادارند )يا دست به تأويل ناروا و تحريف میپنهان می

فروشـند، آنـان جـز آتـش چیـزی به بهای کم )و ناچیز دنیا( می

)زيرا اموالی کـه از رهگـذر کتمـان آيـات آسـمانی و  ،خورندنمی

آيد، سبب نزول ويل ناروای حقائق رحمانی به دست میتحريف و تأ

آنان به آتش دوزخ خواهـد شـد( و روز رسـتاخیز خـدا )از آنـان 

گويـد و آنـان را )از کثافـت روگردان بوده و( با ايشان سـخن نمی

و ايشان را عذاب ، داردگناهان با عفو و گذشت خويش( پاکیزه نمی

 «.دردناکی است
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افتادن از آسمان بر روی زمین و متالشی هر چند خوردن آتش، 

و خورده شدن توسـط الشـخورها يـا  شدن اعضا و جوارح انسان،

ی خود، خوردن گوشت برادر مرده، پرتاب شدن به وسیله تندبادها

ايی وحشتناك باشـد با سکه سر و صورت کباب شدن، شايد نتیجه

را  شود، که هـر انسـانی ايـن اعمـالکه يقینا به حقیقت مبدل می

رسد، خداونـد در به حقیقت اعمال خود می انجام دهد و توبه نکند

، احوال جهنمیان را هنگامی کـه 28و  27يات آ ،انعام مبارکه سوره

 :کشداند اينگونه به تصوير میدر برابر آتش سوزان جهنم ايستاده

 

نُرَدُّ وَلَا نُکَذِّبَ بِآيَـاتِ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَیْتَنَا  وَلَوْ تَرَى

 1رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

اگر تو )ای محمّد!( آنان را مشاهده کنی بدان گاه که ايشـان را »

دارنـد )و هـراس جهـنّم ايشـان را )در کنار( آتش دوزخ نگـاه می

بینـی و سـخنهای انگیزی را میهای وحشتبرداشته است، منظره

گويند: ای کاش! )برای نجـات شنوی!( آنان میرا می انگیزیشگفت
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گشـتیم و )در آنجـا از اين سرنوشت شوم، بار ديگر( به دنیـا برمی

ی مؤمنان کرديم و از زمرهديگر( آيات پروردگارمان را تکذيب نمی

 «.شديممی

لِمَا نُهُوا عَنْهُ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا کَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا 

 1وَإِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ

اين تمنّا، آرزوی دروغینی بیش نیست( بلکـه )بـه خـاطر آن )»

 است که در آن جهان، حقیقت( کارهائی که قبالً )در اين دنیا انجام

 اند، برای آنان آشکارکردهاند و از خود و ديگران( پنهان میدادهمی

به فرض محال( برگردانده شوند، بـه اگر هم ) ،و نمايان گشته است

ايشـان )در ، اندروند کـه از آن نهـی شـدهسراغ همان چیزی می

 «.ی ايمان( دروغگويندوعده

 

االعراف اينگونه مکالمه بهشتیان بـا  مبارکه و خداوند در سوره

خـود معتـرف بـه ايـن هـا آن که ،کشدجهنمیان را به تصوير می

 :ال خود را ديدندحقیقت هستند که نتیجه حقیقی اعم
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أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَـا  وَنَادَى

حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بَیْـنَهُمْ أَنْ 

 1لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ

پس از استقرار بهشـتیان در بهشـت، و دوزخیـان در دوزخ( )»

زنند کـه مـا آنچـه را پروردگارمـان بهشتیان دوزخیان را صدا می

ايم )و بـه )توسّط پیغمبران( به ما وعده داده بود همه را حق يافتـه

ايم(، آيـا شـما هـم آنچـه را نعمت و کرامت خدای خـود رسـیده

ل ايد )و به نتیجه اعماحق يافته پروردگارتان به شما وعده داده بود

ايم و گويند: بلی! )همه را عین حقیقت ديـدهخود رسیده ايد؟( می

ايم. دريغا و فسوسـا! به عقاب هولناك و عذاب دردناکی دچار آمده

ای در میانشـان نـدا در اين هنگام، میان بهشت و دوزخ( ندادهنده

 «!دهد که نفرين خدا بر ستمگران باددرمی

 

بزرگترين عذاب جهنم زنده زنده سوزاندن  :2گويدمیسها دکتر 

جنايتکاری در  آيا هیچ :گويدو می، بصورت جاويدان استها انسان

و هیتلـر توانسـته اسـت يـك  ،چنگیـز ،تاريخ بشر ماننـد نـرون
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قـدر گويد، چرا خدای محمد آنشکنجه دهد؟ و می ،میلیاردم خدا

کـه  ،هاسـتتربیـت کـردن انسان ،يا منظور خـداآرحم است؟ بی

و در دانش روانشناسی ثابت شده که زجر  ،دانندامروزه همگان می

و حتی از توبیخ روانی  ،و آزار راه درستی برای تربیت انسان نیست

انسـان ذاتـا ، چه رسد به آزار جسمی ،کودکان هم بايد احتراز کرد

بیت افـرادی عالوه تره ب ،دهدپاسخ منفی روانی می ،در مقابل آزار

چـون هیچگـاه نجـات  ،نـد معنـی نـدارداکه بطور دائم در جهنم

 رسند.برتری نمیی يابند و به درجهنمی

بصورت جامع و کامل توضیح  ،ی جهنمهادر مورد عذاب :جواب

نتیجـه حقیقـی و واقعـی اعمـال خـود ها آن یکه همه ،داده شد

که مـثال بـا خـوردن مـال يتـیم از درون آتـش  ،ها هستندانسان

و در نهايت جهنمیان خود معترف بـه رسـیدن حقیقـت  ،گیرندمی

شود ايا غیر از اعمالتـان ، اين سوال پرسیده میاعمال خود هستند

 ؟دجزا داده شدي

وَالنَّهَارِ إِذْ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَکْبَرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ 

ا رَأَوُا  رُّوا النَّدَامَـةَ لَمَـّ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّکْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَـهُ أَنـدَادًا وَأَسـَ
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الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِی أَعْنَاقِ الَّذِينَ کَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کَانُوا 

 1يَعْمَلُونَ

بلکه، مکر و حیلـه شـب و  مستکبران گويند:و مستضعفان به »

روز شما )سبب شد که از هدايت بازمانیم( هنگامی که به ما دستور 

و  ،که به خدا کافر شويم و برای او همتايانی قـرار دهـیم ،داديدمی

هنگامی که عذاب )الهی( را ببیننـد، پشـیمانی )خـود( را )در دل( 

، انی کـه کـافر شـدندهـای کسـها در گردنپنهان دارند، و ما غل

 «!شود؟می جزا دادهها آن کردند، بهبگذاريم، آيا جز آنچه عمل می

 

وَالَّذِينَ کَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَـلْ يُجْـزَوْنَ 

 2إِلَّا مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ

کردنـد, ديـدار آخـرت را تکـذيب  و کسانی که آيـات مـا, و»

کردنـد, کیفـر نابود( شد, آيا جز آنچه را عمل می اعمالشان تباه )و

 «!شوند؟داده می
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  مانند؟ کسانی در جهنم جاویدان می هاما چ

کسانی که گناه سراسر وجودشان را دربر " :فرمايدمیمتعال اهلل 

مسـتحقین  ،نباشـدهـا آن ی امیدی برایگرفته باشد و هیچ روزنه

 :واقعی عذاب جاويدان هستند

بَلَى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ 

 1هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

آری هر کس که مرتکب گناه شـود، و گناهـانش او را احاطـه »

 «.ند، و جاودانه در آن خواهند بودااهل آتشها آن کنند،

 

 ،بلکه تا قیام قیامت زنده باشد ،اگر اين فرد يك میلیارد سال نه

تـش جهـنم آاين فرد اليق جاويـدان  ،داردباز از گناه دست برنمی

 مه اگر باز :فرمايدانعام میمبارکه در سوره  ،اهلل سبحان ،يا نیست؟

ه هم به گناه و عصیان خودشان ادام باز ،را به زمین برگردانیمها آن

يی همچون قتل و غارت، کفر و شـرك، نفـاق، هاعصیان ،دهندمی

  ...زنا، ظلم و استبداد، فسق و فجور، خوردن مال يتیم و
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بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا کَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ 

 1وَإِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ

کـه پـیش از ايـن پنهـان چـه را نه چنین نیست( بلکـه آن)»

، ترديدايشان آشکار شده، و اگر بازگردانده شوند، بی بر ،کردندمی

گردنـد، و اينـان دروغگـو بـاز می ،بودند به آنچه از آن نهی شده

 «.يانند

و اين  ،بینندو در نهايت نتیجه حقیقی و واقعی اعمال خود را می

انسان عاقـل از چرا ، کنندهستند که بر خويشتن ظلم میها انسان

دانـد حال آنکه می، باالی کوه خودش را به سمت پايین پرتاب کند

چرا يك انسان عاقل سمی مهلك بخورد حـال  نتیجه آن چیست؟

به آتش دست  ،چرا يك انسان عاقل داند نتیجه آن چیست؟که می

 داند نتیجه آن چیست؟بزند حال آنکه می

  !داندنمی ،فرض کنیم بازهم د،بیاي

نتیجه اين اعمال اين  ،اگر شخصی خیرخواه به او بگويد کهحال 

ايا مجرم اسـت؟؟ بـا ايـن وجـود در همـین دنیـای فـانی  ،است

ی قراردادی توسط قانون گذاران حقـوق بشـری از ايـن هامجازات
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برای شخصی که قتل عمد انجـام ، کنندقانون جاويدان استفاده می

سی کشوری را انجـام يا جاسو ،داده باشد يا سرقت مسلحانه بکند

 "حبس ابد" :گويددهد، سازمان حقوق بشر با ترحمی که دارد می

يعنی اگر شخص تا جهان هست زنده باشد بايد در حبس و زنـدان 

اگر جاودانه در جهنم ماندن عذاب  ،باشد و جاودانه در زندان بماند

رحمی و سازمانی به حبس ابد عذاب هست و بی ،هست و بی رحمی

هـا ی اينولی در حقیقت همه ،گذاردبشر آن را زير پا مینام حقوق 

 نتیجه حقیقی اعمال انسان هستند.

 اگر از جنبه حقوقی بررسی کنیم:

که از قواعـد  ،مشهور است "قبح العقاب بال بیان"اين قاعده به 

قبح عقاب »در کتاب مقدمه علم حقوق آمده است:  ،باشدفقهی می

م ه آن است که مجازات بايد از قبل اعالبال بیان: مقصود از اين قاعد

که عملی، جرم تلقـی شـود و بـرای آن مجـازات شود و بدون آن

توان کسی را عقاب و مجازات کرد، زيرا اين تعیین شده باشد، نمی

در حقوق جديد، اين قاعده را با  ،عمل عقالً قبیح و ناشايست است

 .«کنندعنوان اصل قانونی بودن ]جرم و [ مجازات معرفی می
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نتیجه حقیقـی سـزا و پـاداش را  ،در اسالم قبل از وقوع عملی

که اين از نظر حقوقی يعنی اصل قانونی بودن جرم است، بیان کرده 

 و مجازات.

يا خدای محمـد آنقـدر بیـرحم اسـت؟ و آگويد: میدکتر سها 

 . ...کند با چنگیز و هیتلر ومقايسه می

نتیجه حقیقی پريدن به آتش يا پدری که فرزندش را از آ :جواب

بی رحم است يا اوج شـفقت و مهربـانی او را نشـان  ،کندآگاه می

 دهد؟می

فرزندم اگر بـه  :گويداين پدر را که به فرزندش می ،شوديا میآ

فتی تکـه تکـه ااز باالی کوه بیاگر  يا و سوزیمی داخل آتش بپری

بـی گنـاه را ها انسـان میلیون خون با چنگیز و هیتلر که ،شویمی

 يکسان کرد؟ د،مکیدن و زمین را با خون قرمز کردن

 کنند؟؟چگونه قضاوت می

يکسـان به هیچ وجـه  ،استخیر جواب سوال نزد عاقالن قطعا 

اسـت کـه دکتـر سـها بلکه ايـن تلبـیس و فريبکـاری  د،نیستن

هیتلر، لنین و استالین  :کارهای دوستان خود را همچون ،خواهدمی

 ،ين جهان به فساد و گمراهی پرداختن توجیه کندو کسانی که در ا

خواهد نشان دهد، خون انسان ريخته شده و کشـتن انسـانیت می
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و انسان همانند حیوانی قتـل و ، هیچ ارزش و جايگاه معنوی ندارد

و انسـان  و اين عذاب و عقابی نـدارد ،تجاوز و غارتش ممکن است

 ،دهدمانند شبهه افکن هر کاری که در اين جهان انجام می ،جاهلی

روز حق اسـت و  بدون شك آن، ماندبدون حساب و کتاب باقی می

شود و هر کس نتیجه حقیقـی اعمـال ترازوی عدالت برافراشته می

 بیند.خود را می

 

هاسـت تربیت کـردن انسان ،يا منظور خداآگويد: میدکتر سها 

و در دانش روانشناسی ثابت شـده کـه  ،دانندکه امروزه همگان می

زجر و آزار راه درستی برای تربیت انسان نیست و حتـی از تـوبیخ 

انسان  ،چه رسد به آزار جسمی ،روانی کودکان هم بايد احتراز کرد

عـالوه تربیـت ه بـ، دهـدذاتا در مقابل آزار، پاسخ منفی روانی می

ندارد چون هیچگـاه افرادی که بطور دائم در جهنم هستند، معنی 

 رسند.برتری نمیی يابند و به درجهنجات نمی

عالم اسالمی ما و جناب صاحب نظر در علمـوم اسـالمی  :جواب

ايـی تازد و ذرهسوار بر ماشین جاهلی خود همچنان جاهالنه میما، 

خـرت آعالم  ،کندکه زير پايش خالی است و فکر می ،کندفکر نمی

های آن برای تسـلی جا و عذابهای آنکه مجازات ،مانند دنیاست
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خاطر و يا تربیت انسان برای دوری از اعمال ناشايست در آن جهان 

ها های اخروی نتیجه حقیقی اعمال انساندر حالی که عذاب ،است

انسان را از نتیجه و عواقب اعمال آگـاه  ،وقتی اهلل سبحان، هستند

سـعی  خیرخواهانـهی هاهر انسان عاقلی با ايـن هشـدار کند،می

در اين دنیا از عصیان و نافرمانی دوری کند و اسیر هـوی و  ،کندمی

تـا در  ،هوس و شهوت نباشد و بر هوی و هوس خود مسـلط باشـد

 مسیر درست هدايت و انسانیت قرار گیرد.

رگترين ظلـم خـدای محمـد، بز: دگويدر قسمت بعد میدکتر! 

کـه  است ن گفته شدهآدر قر ،ی گناهکاران استسوزاندن جاودانه

پرسـیم حـال می ،هدف از عذاب جهنمیان اجـرای عـدالت اسـت

معادل زنده زنده  ،تواندبه بدی مشابه آن، می ،چگونه مجازات بدی

  سوزاندن و حتی سوزاندن جاودانه باشد؟

که بین مجـازات  ،چنانچه در ابتدای اين فصل مطرح شد :جواب

و جنايت تناسب وجود داشته باشد و مجازات به مثل امری عادالنه 

ی جاويـدان هادر مـورد عـذاب ،پذيردکه قران نیز آن را می ،است

ی مجرمان در عذاب جاويدان جهنم کامل توضیح داده شد که همه

تنها کسانی که گناه و عصیان تمـام وجودشـان را  ،گیرندقرار نمی

کننـد و و اگر جاودانه زنده بمانند جاودانه گناه می ،باشدفراگرفته 
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 ،دهنـدهم به عصیان و گناه خود ادامه می باز ،اگر بازگردانده شوند

 بینند.در نتیجه جاودانه نتیجه حقیقی اعمال خود را می

مثل هیتلر  ،گويد: حال گناهکار ترين فردمیدکتر سها در ادامه 

عـدالت  ،میلیون انسان شـد 55که موجب مرگ  ،را در نظر بگیريد

میلیون بار به همان نحوی کـه افـراد را  55که هیتلر  ،کندحکم می

پرسـیم آيـا حـال می ،میلیون مرتبه 55کشته بايد کشته شود تا 

، قطعا نه سوزاندن هیتلر به مدت بی نهايت در جهنم عادالنه است؟

بـا هـیچ  ،کندمیتوصیف  سوزاندن در جهنم به آن نحوی که قرآن

بـا  ،مجازات نیزن بعالوه جاودانه بود ،کندجنايت بشری برابری نمی

بطور  حتی اگر هیتلرکسی را در آتش ،کندهیچ جنايتی برابری نمی

 یـااما در ايـن دن، بايد او را بهمان نحو سوزاند ،زنده سوزانده باشد

جر ضـبـیش از چنـد دقیقـه  ،شـودکه در آتش سوزانده میکسی

ها هیتلر تمام اين انسـان ، فرض کنید ،شودبیهوش می شد وکنمی

هر انسانی چند دقیقه سوزاندن را حـس  ،وده برا زنده زنده سوزاند

جر کشـیده ضـانسانی يك سـاعت  اما فرض کنید که هر ،کندمی

میلیـون سـاعت  55هیتلر  که ،کندعدالت حکم می ،باشد تا بمیرد

بـرای کشـتن  حال دقت کنید که قرآن ،سوزانده شود نه بینهايت

 :يك نفر سوزاندن جاودانه را در نظر گرفته است
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هُ  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَـّ

 1عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا

کیفرش دوزخ اسـت کـه در  ،و هر کس عمدا مؤمنى را بکشد» 

گیـرد و لعنـتش و خـدا بـر او خشـم مى ،جاويدان خواهد بود آن

 «بزرگ برايش آماده ساخته است. کند و عذابىمی

نهایت چطور قتل یك نفر معادل سوزاندن بیشبهه: 

 !است؟

  

نقد قرآن دکتر سـها، ويـرايش دوم کلمه ضجر )زجر( در کتاب  

صفحه دو بار تکـرار شـده کـه ، آمده است، در آن 561، صفحه 93

توانیم قبول کنیم، خطا از ماشین چاپ!! بوده است، جز آنکـه، نمی

به خود دکتر و دانش آموخته مدارس دينی و صاحب نظر در علـوم 

اسالمی، نسبت دهیم، محض رعايت امانت ، ادعـای دکتـر را عینـا 

 نقل کرديم، که حاوی دانش اماليی ايشان بود.

 پاسخ:

                                                           
 93. نساء، آيه 1
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همچنان در تالش برای توجیه اعمال و کـردار دوسـتان منتقد،  

میلیـون انسـان  55کـه خـون  ،همچون هیتلـر ،نژاد پرست خود

خواهد ارزش می ،بدون هیچ دلیلی ريخته و پايمال کرده ،گناه رابی

گناهش را، زجـر در قتل فرزند دم بخت بی ،انسانیت را، زجر مادری

 و خود را بـزرگ کـرده پدری که با دستان پینه خورده جگر گوشه

گنـاه بی دلیل از دست داده، زجر فرزندان يتیمی کـه پدرشـان بی

خانمان شده، تالش جوانی کـه بـا کشته شده، زجر همسری که بی

رزو به کمال رسیده و بی دلیل کشته شده، پايمـال آهزاران امید و 

و ارزش آن را مانند يك حیوان در حـد فقـط ريخـتن خـون  ،کند

 بداند.

اهلل سبحان در مورد قتـل شـخص و نجـات دادن شـخص از اما 

 فرمايد:چنین می 32مرگ در سوره مائده ايه 

لَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْـرِ يیبَنِی إِسْرَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ کَتَبْنَا عَلَى

اسَ جَمِیعًـا وَمَـنْ أَحْیَاهَـا  نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَـّ

فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیـرًا 

 1مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

                                                           
 32. مائده، آيه1
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به همین سبب بر بنی اسرائیل مقـرر داشـتیم کـه هـر کـس »

يا فسادی در زمـین شـده انسانی را بدون اينکه مرتکب قتل نفس 

ی مـردم را کشـته باشـد و باشد؛ بکشد، چنان است که گويی همه

ی چنان است که گويی همـه ،هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد

مردم را زنده کرده است، و بی گمان پیامبران ما، با داليـل روشـن 

پس از آن در روی زمـین ها آن آمدند، بازهم بسیاری ازها آن برای

 «.تجاوز و اسراف کردند

 

بـه ماننـد قتـل تمـام  ،قتل يك انسان در اسالم بـدون دلیـل

چرا که قتل انسان فقط کشتن و ريختن خون انسـان  ،ستهاانسان

کشـتن  ،رزوهاسـتآکشـتن  ،نیست، بلکه کشتن انسانیت اسـت

کشـتن  ،کشتن زحمـات يـك پـدر اسـت ،ی يك فرد استآينده

 :گويـدبـا افتخـار میدکتر سها .  ...محبت يك مادر است و کشتن

 55يـا بـا آسـزای او ايـن اسـت.  ،میلیون بار بکشید 55هیتلر را 

میلیون پـدری کـه بـرای بـزرگ  55میلیون بار کشتن هیتلر زجر 

شود؟ محبت مـادری جبـران اند جبران میکردن فرزندش کشیده

 د،گويکه میمنتقد  ،شود؟ عدالترزوی جوان جبران میآشود؟ می

به مانند اين است که قلب نهنگ و قلـب گنجشـك بـه  ،اشدبايد ب
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اما عدالت خداوند بر گرفتـه از حکمـت خداونـد ، يك اندازه باشد

 گیرد.است که تمام حاالت را بدون استثنا در نظر می

قای هیتلـر دکتر سها، آحال به بررسی افرادی که توسط دوست 

 :پردازيممی دکشته شدن

سال اول را فرض بر بی 18 ،سال عمر کرد 56 ،قای هیتلردکتر! آ

گاهی از خوب و بد و نداشتن درك صحیح از زندگی آخردی و عدم 

سال باقی مانده )مـدت زنـدان و سـاير امـور 38 ،گذاريمکنار می

سال عمری کـه  38هیتلر در طول  (،کنیمزندگی او را بررسی نمی

الی يعنـی سـ، گنـاه را کشـتمیلیـون انسـان بی 55عاقل بـود 

 ،شـودروز در نظر بگیريم، می 365اگر يك سال را ، نفر 1447368

نفر، و هر  165نفر بدون وقفه، يعنی هر ساعتی  3965روزی تقريبا 

 نفر. 3تقريبا ، دقیقه

در تمـام پیوسـته صـورت ه که ب ی،با چه عدالتی اين خونخوار

طول عمر هیتلر صورت گرفته قابل جبران است؟ کسی که با تمـام 

شبهه افکن با ، انسان و انسانیت را قتل عام کرده است ،خود وجود

و ارزش و  ا،توجیه کار دوست خود هیتلر، معنای حقیقی انسانیت ر

و خون انسانهای ريخته شده توسط هیتلـر ، بهای خون يك بشر را

 رزوها و امیال بشريت را پايمال کرد.آرا و تمام 
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بـدترين  ،رسدبنظر می، گويد: مثال ديگری بزنیممی دکتر سها 

اما  ،اينست که فرزندش را روبروی او بکشند عذاب روانی يك مادر

قاتل فرزندش را زنده زنـده بسـوزانند؟  ،کند کهآيا مادر قبول می

 بهمان نحوی که فرزنـدش را او حداکثر انتظار دارد که قاتل را ،خیر

نـدش قاتل فرز ،مادریه و چه بسیار اتفاق افتاده ک ،بکشند ،کشته

 .بخشدرا می

گذریم ولی ها به راحتی از گناه هم میشبهه: ما انسان

 خدا گذشت ندارد.

حـال ، اين وضعیت هیتلر بود و قتل که بدترين جنايـت اسـت

ی زمـین کـه اکثـرا گناهـانی توجه کنید به گناهان اکثر مردم کره

 .گذريمراحتی از آن خطاها میه ها بانسان بسیار کوچکند و ما

 پاسخ:

عمل شـنیع و قبـیح قتـل  ،خواهدبا مثالی ديگر میدکتر سها 

قتـل انسـانیت ) قتلـی کـه در جايگـاه  ،گناهعمد يك شخص بی

و کشتن انسانیت(، قتـل آرزو و ها اسالمی يعنی کشتن همه انسان

امری عادی و قابل جبران برای قـاتلی کـه از روی عمـد  محبت را

بـه قتـل رسـانده نشـان  گناه را از انسانیت سلب کرده وفردی بی
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رزوهای آ ،شودوقت درد مادر تسکین نمیبا کشتن قاتل هیچ ،دهد

بـاز کـار  ،خـرآشود و در درد دل پدر کم نمی ،شودجوان زنده نمی

که اين توجیه شبهه افکن دردی است بـر  ،کندهیتلر را توجیه می

و پايمالی خـون  دل تمام کسانی که از مصیبت هیتلر صدمه ديدند

مانـد در اما انسانی با گنـاه انـدك جاودانـه نمی ،ها انسانمیلیون

اگر گناه کم باشد به  د،شوننهايت به اندازه گناهان خود مجازات می

و اگـر گنـاه  شـوندمیزان گناهان، اعمال انسان بر فرد مسـلط می

دمی را در بر آسراسر وجود را فرا گرفته باشد، اعمال سراسر وجود 

 گیرند.می

، : بنــابراين عــذاب جهــنم از دو جهــت1گويــدمیســها  دکتــر

 غیرعادالنه است.

 نحوی که در قرآن آمده بـا هـیچه اول: سوزاندن انسان زنده ب 

گنـاهی حتی اگر فرد جنايتکار فرد بی ،جنايت بشری تناسب ندارد

نه درون  ،سوزاندظاهر بدن را می ،چون آتش دنیا ،باشده را سوزاند

 ،امعاء و احشاء در جهنم نیز غیرعادالنه است پس سوزاندن ،بدن را

                                                           
 562، صفحه 93دوم نقد قرآن دکتر سها، ويرايش. 1
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ولـی در ، چند دقیقه بـیش نیسـت عالوه ضجر سوزاندن دنیویهب

 هوشی و مرگ نیست.سوزاندن جهنم بی

دوم: جاودانگی عذاب با مجازات به مثـل بـرای هـیچ گنـاهی  

عدالت و حتی عدالت تعريفـی خـود قـرآن هـم ا تناسب ندارد و ب

اين يکی از تناقضـات بـزرگ قـرآن  ازد وس)مجازات به مثل( نمی

کنـد و از طـرف مثـل می خدا مجازات به :گويداز طرفی می، است

 ،سـوزاندجاودانـه می گناهکاران را زنده زنده بطور :گويدديگر می

مجازات بـه مثـل  جالب است که اين تناقض آشکار در بعضی آيات

 :هم وجود دارد دقت کنید

السَّیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ وَالَّذِينَ کَسَبُوا 

مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ کَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِـنَ اللَّیْـلِ مُظْلِمًـا 

 1أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

یفـر هـر کـار زشـتی بـه کنند، ککسانی که کارهای زشت می»

ی آن خواهد بود )نه بیشتر(، و خواری و حقارت آنـان را فـرا اندازه

آنـان را از )دسـت  ،توانـدگیرد. هیچ کس و هـیچ چیـزی نمیمی

عذاب( خدا رهائی بخشد )و در پناه خود دارد. آن اندازه روسـیاه و 
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ــا پاره ــار ب ــد( انگ ــم و اندوهن ــار غ ــب گرفت ــاريکی از ش ــای ت ه

آنان دوزخیانند و جاودانه در آن ، شان پوشانده شده استهايچهره

 «.مانندمی

 

کنـد و خدا مجازات به مثـل می ،دقت کنید در ابتدای آيه گفته

گناهکــار را بطــور جاودانــه در آتــش  :گويــددر انتهــای آيــه، می

مجازات بـا گنـاه  :گويدابتدای آيه می به بیان ديگر در ،سوزاندمی

 گويد، مجازات با گناه تناسب نداردهای آيه میتناسب دارد و در انت

 .جاودان نیست( )چون مجازات هیچ گناهی معادل سوزاندن

انـذارهای  ،ايـن بـود کـهالحـادی دکتـر سـها، عدالت جواب: 

در  ،از عمل کشتار جمعی دوستش هیتلر بـدتر اسـت، خیرخواهانه

های قبلی تمام جوانب عـدالت شـبهه افکـن را بـا دلیـل رد گفته

  کنیم.بیان می هم اما برای اتمام حجت باز ،ايمکرده

اگـر  ،بینـدهر بشری در جهنم نتیجه حقیقی اعمال خود را می

در جهـنم جاودانـه  ،دمـی را در بـر بگیـردآعصیان سراسر وجود 

حـال  ،اين از تناقضـات قـرآن اسـت :گويدمیدکتر سها  ،ماندمی

 ك اشتباه شبهه افکناين از کم عقلی و در ،داندخواننده عاقل می
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خواهد خدا و مومنـان است و میدکتر! يا شايد تلبیس و فريبکاری 

 :فريبدرا فريب دهد حال انکه جز خودش را نمی

هُمْ وَمَـا  ا أَنْفُسـَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَـا يَخْـدَعُونَ إِلَـّ

دهند، در فريب می)به نظرشان( خدا و مومنان را  آنان» 1يَشْعُرُونَ

 «.فهمندولی نمی ،دهندحالی که جز خودشان را فريب نمی

 

فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَـانُوا 

 2يَکْذِبُونَ

های آنان بیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده، در دل»

 «.گفتند، برايشان عذاب دردناکی استمیيی که هاو بخاطر دروغ

 

 شبهه: هدف خدا از شکنجه چیست؟

کـران بی یچه هدفی از شـکنجه ،پرسیم خدای محمدحال می

و يـا  ،انسـان را تربیـت کنـد ،خواهـدگناهکار دارد؟ يا می انسان

 ،ی انسان لذت می بردکند و يا از شکنجه اجرا عدالت را ،خواهدمی

                                                           
 9. بقره، آيه1

 10. بقره، آيه2
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)البته در قرآن چنـین هـدفی  ،تربیت کند را انسان ،خواهداگر می

شکنجه روش تربیتی درسـتی  برای سوزاندن ذکر نشده است( که

 ،خواهـداگـر می، شناسدرا نمی انسان ،يعنی خدای محمد ،نیست

است و  نهايت ظالمانهبی نهايت،عدالت را اجرا کند که سوزاندن بی

 یی دائماز شکنجه ،که خدای محمد ،ماندتنها هدف سوم باقی می

هم بـا صـفات خـدا جـور در  که اين، مردم در جهنم لذت می برد

های وحشتناك بـه خـدا، جـز از آيا دادن اين نسبت پس ،آيدنمی

کـه ساديسـم شـکنجه دارد، تـراوش  ذهن يك انسان کینه توزی

صفات خود را به خدا نسـبت  کرده است؟؟ آری اين محمد است که

 .دهدمی

 پاسخ:

 ،با مطالب باطـل خـوددکتر محقق! دروغ و فريبکاری  تلبیس و

برقراری ترازوی عدالت است که ، هدف قیامت، همچنان ادامه دارد

و به هیچ احدی به انـدازه  ،گیردهر مظلومی حق خود را از ظالم می

و همه جهنمیان نتیجه حقیقـی اعمـال  ،شوددانه خردلی ستم نمی

احـوال و نتیجـه حقیقـی اعمـال و عاقالنی که از  بینندخود را می

و راه حـق را انتخـاب  ،کننـداحتیـاط می ،جهنمیان آگاه هسـتند
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با تلبیس و توهین به خـدا و پیـامبر دروغ دکتر! و بازهم  ،کنندمی

 :دهددر سوره الفرقان اينگونه پاسخ می تعالی اهلل بندد.می

رَاهُ وَأَعَانَـهُ عَلَیْـهِ قَـوْمٌ وَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَـ

 1آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا

گويند: اين )قرآن( دروغی بیش نیسـت کـه خـود کافران می»

 )محمّد( آن را از پیش خود به هم بافته است و گروهی او را در ايـن

 آنان واقعاً )با بیان اين سـخن( سـتم و بهتـان و ،اندکار ياری داده

 «انددروغ بزرگی را مرتکب شده

 2عَلَیْهِ بُکْرَةً وَأَصِیلًا وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُمْلَى

های پیشینیان است کـه گويند: افسانهی قرآن نیز( میدرباره)»

ــرايش بنويســند، و چنــین )از ديگــران( خواســته اســت آن را  ب

ها آن شود )تاهائی سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده میافسانه

 «.را حفظ کند و به خاطر سپارد(

 

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِی يَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ کَانَ غَفُـورًا 

  1رَحِیمًا

                                                           
 4. فرقان، آيه1

 5. فرقان، آيه2
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ها و زمین که راز آسمان بگو: قرآن را کسی فرو فرستاده است»

ای از ايـن راز را بـه عنـوان معجـزه در قـرآن داند )و گوشهرا می

ها نتوانند حتّـی گنجانده است تا دلیل بر وحی الهی باشد و انسان

گمـان بی ،های قرآن را بسازند و ارائه دهند(ای همچون سورهسوره

بخشـد خدا آمرزگار و مهربان است )و سرکشان و بزهکارانی را می

 «ها دست بکشند(.ها و پلشتیکه برگردند و از دروغگوئی

 

گويد: عدم آمرزش مطلق شـرك خـالف عـدالت می دکتر سها

 است. 

يَشَاءُ وَمَنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 

  2يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا

آمرزد و فروتـر نمى، به او شرك آورده شود ،خداوند اين را که»

و هر کس به خدا شرك ورزد  ،بخشايدرا بر هر که بخواهد مى از آن

 «گمراهى دور و درازى شده است. قطعا دچار

                                                                                                               
 6. فرقان، آيه1

 116. نساء، آيه2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1771 

 

 شود؟چرا شرك بخشیده نمیشبهه: 

اگر کسی واقعا علم به وجود خدای واحد در جهان داشته باشـد 

 اما ،را انکار کند و با وی مخالفت کند جای مجازات دارد عمدا آن و

 ،ست که تا امروز هیچ دلیلی بر وجود خدا وجود نداردا اين واقعیت

 البته افراد ساده انديش و کم اطالع، وحدانیت اور چه رسد دلیلی ب

ولـی  ،پا افتاده و بی ارزش تکیـه کننـد ئل پیشممکن است به دال

 ،شده همگـی بـی اعتبارنـد دانند که دالئل ذکرصاحب نظران می

ولـی ، ظالمانه است، کافر يا مشرك است ،کهبنابراين مجازات کسی

طبعـا  بدون استثناء، شـرك غیـر قابـل بخشـش و ی فوق،در آيه

چـرا بايـد از انسـان انتظـاری  ،مستحق عذاب قلمداد شده است

اين ظلـم و زور اسـت کـه از انسـان  ،در توان او نیست داشت که

خدای واحد بدون هیچ دلیلی ايمان بیاور و اگر  خواسته شود که به

 .شوینیاوری عذاب می

 پاسخ:

  شود؟اما چرا شرك بخشیده نمی

 :فرمايداهلل سبحان در سوره لقمان اينگونه می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1772 

 

قْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ وَإِذْ قَالَ لُ

 1لَظُلْمٌ عَظِیمٌ

در حالی که او : يادآور شو( زمانی را که لقمان به پسرش گفت)» 

 پسر عزيزم! )چیزی و کسی را( شريك خـدا مکـن،، دادرا پند می

 «.واقعاً شرك ستم بزرگی است

 

، شرك ظلم بزرگی است ،فرمايد کهيه میآاهلل سبحان در اين 

ظلم ، ظلم عملی است که صددرصد خالف عدل و عدالت است

هیچ دلیلی  :گويدشبهه افکن می، يعنی جای حق را عوض کردن

شبهه افکن معنای ، چه برسد به وحدانیتش ،برای وجود خدا نیست

ه به خداوند ک ،گويندمشرك به کسی می ،داندمشرك را نمی

يعنی به خداوند اعتقاد دارد ولی برای او شريك ، شريك قائل است

مثال شبهه افکن مثال شخص نادانی است که  ،قائل است

استیو جابز را  ،ساعت ساز را در درون ساعت بیابد، خواهدمی

و هر خالقی  ،کولر ساز را درون کولر ببیند ،درون گوشی اپل ببیند

هر مخلوقی خودش جلوه ايی  ،داندولی نمی ،درون مخلوق ببیند ار

                                                           
 13. لقمان، آيه1
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: گويندبینند، میدر تعجبم وقتی برج خلیفه را می، از خالق است

بینند، وقتی برج چرخان داوينچی را می ،آفرين بر مهندسش

نه خیلی ايك خ ،واقعا مهندسش با سواد بوده است :گويندمی

 هکاست عجب مهندس حرفه ايی بوده  :گويندبینند، میشیك می

وقت چرا جهان سرشار از علم را آن ،همه چی آن کامل هست

جهان پر از نظم را  ،دهددم را به يك علیم سوق میآبینند که نمی

دم آجهان پر از حکمت را که  ،دهددم را به يك ناظم سوق میآکه 

هر طرف نگاه کنیم حادث  هب اگر ،بردرا به سمت يك حکیم می

ها برای عاقالن داليلی برای اينی همه، پس محدث هست ،هست

قانون علیت، قانون نظم، واقعه بیگ بنگ، فطرت  ،وجود خداست

کنند که در جای خود ، همگی وجود خدا را اثبات می ... انسان و

 دقیق است.  ،قابل بررسی

 ،هم شخص به خداونـد شـرك بـورزد پس با اين همه داليل باز

بهشـت ، مائده مبارکه سورهبخشد و در هیچوقت خداوند او را نمی

 را برای مشرکین حرام کرده و برای ستمگران آتش جهنم است.
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ارُ وَمَـا  إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَـّ

 1لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ

ت را بـر او همانا هر کس به خداوند شرك آورد، خداوند بهشـ»

حرام کرده است، و جايگاه او دوزخ اسـت، و سـتمکاران را يـاوری 

 «.نیست

 

 ظلـم،دکتـر، در نظـر  ،منتقدبا تعبیر و تفسیر عدالت از جانب 

کشـتار جمعـی دوسـتش ، عدالت است ولی عقوبت آن ظلم است

ولی عقوبت و مجازات مجرمـی  قابل بخشش است و عدالت، ،هیتلر

دروغ بسـتن و ديگـران را گمـراه کـردن ، مانند هیتلر ظلم اسـت

ظلم کردن عـدالت ، ولی مجازات دروغگو، ظلم است ،عدالت است

عـدالت اين اسـت ، ولی ديدن نتیجه حقیقی ظلم، ظلم است ،است

صورت ظالمانه بـه خداونـد ه که با تلبیس و دروغ و بجناب محقق! 

بـدون شـك ايـن ظالمـان نتیجـه دروغ خـود را  ،بندددروغ می

 ینند.بمی

 : 1گويدمیدکتر سها 
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  ، تناقض؟مجازات به مثل یا مضاعف شبهه:

 ( مشـاهده27، يونس 40، شوری 40چنانچه در آيات فوق )غافر 

يعنـی  ،به مثل آنست نه بیشتر کرديد، گفته شده که مجازات گناه،

اما در تناقض با ايـن آيـات، در آيـات  ،گناه تناسب دارد مجازات با

)دو برابر( گنهکاران مطرح شده است کـه  مضاعف ديگری مجازات

 :از جمله ،عالوه بر تناقض با آيات قبل، بی عدالتی نیز هست

فْسَ الَّتِـی تُلُونَ الـنَّا يَقْهًا آخَرَ وَلَۖ  وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَ)

( )سـوره أَثَامًـا يَلْـقَ لِـكَعَلْ ذَحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْ

 (68مبارکه فرقان، آيه 

خواننـد، و نفسـی را و کسانی که با خداوند معبود ديگر را نمی»

کشـند، و که خداوند )کشتنش را( حرام کرده است، جز به حق نمی

کنند، و هر کس چنین کند، مجازات گنـاه )خـود( را خـواه زنا نمی

 «.ديد

 

 2يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَيَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًايُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ 
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گردد و با خواری )و ذلـت( عذاب او در روز قیامت مضاعف می»

 «.در آن جاودان خواهد ماند

که به خدا شرك بورزد و يا مرتکب قتل ناحق شـود کسی :يعنی

شود و به مدت جاويـدان در جهـنم زنا کند، دو برابر عذاب می و يا

 .خواهد بود

لَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُـمْ ا

 1کَافِرُونَ

دارنـد، و آن را همان( کسانی که )مردم را( از راه خدا بـاز می)»

 «.جويند، و آنان به آخرت کافرندکج و منحرف می

هِ أُولَئِكَ لَمْ يَکُونُوا مُعْجِزِينَ فِی  الْأَرْضِ وَمَا کَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَـّ

مِنْ أَوْلِیَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا کَانُوا يَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَمَا کَـانُوا 

 2يُبْصِرُونَ

عـاجز کننـد )و  توانند در زمین )خدا را(اينان )هیچ گاه( نمی»

رند، عذاب برای آنان دو بگريزند( و جز خدا )دوستان و( ياورانی ندا

 چندان خواهد شد، توان شنیدن )حق( را نداشتند، و )حقیقـت را(

 «.ديدندنمی
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دو برابرکردن عذاب، با مجازات به مثل در تناقض اسـت و ايـن 

بعالوه جاودانگی در ، يك تناقض آشکار درونی ديگر در قرآن است

ا ذکر شده جهنم در اين دو آيه برای گناهانی مثل شرك و قتل و زن

خاطر يـك زنـا ه چرا فردی بايد ب ،که فوق العاده غیرعادالنه است

 !بطور جاودانه در جهنم بسوزد؟

 پاسخ:

بـاز هـم بـا تـدلیس و تلبـیس و دکتر آگاه به علوم اسـالمی،  

فريبکاری و نشان دادن قسمتی از آيات و مخفی کردن آيات ديگر 

  برای گمراه کردن عوام قدم برداشته است.

 ناحوال و ويژگی بندگان مومن را به ايـ، فرقان مبارکه سورهدر 

  کند:شکل بیان می

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْـأَرْضِ هَوْنًـا وَإِذَا خَـاطَبَهُمُ 

 1الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

و بندگان )خاص( رحمان، کسانی هسـتند کـه بـا فروتنـی )و »

را هـا آن رونـد، و هنگـامی کـه جـاهالنزمین راه میآرامش( بر 
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هـا آن )و سخنان نا بخردانه و ناسزا گويند( بـه ،مخاطب قرار دهند

 «گردانند(.می رویها آن سالم گويند )و از

 

که  ،کندرا واضحتر و دقیقتر بیان میها آن يات بعدی احوالآدر 

کنند، راف نمیکنند، اساز سجده کنندگان هستند، انفاق می ،هاآن

ايـن مومنـان  :فرمايـدمی 68يـه آو بعد در ، کنندسختگیری نمی

دهند، زنا ورزند، قتل ناحق انجام نمیکسانی هستند که شرك نمی

دو ها آن را انجام دهند، سزایها کنند، ولی اگر خالف اين عملنمی

شرك عملی که برای يك مومن غیر قابل تصـور اسـت،  ،برابر است

بـرای يـك  ،ها و انسـانیتبه منزله کشتن تمام انسـانقتل ناحق 

مومن قابل تصور نیست و زنا عمل قبیح و شنیعی که گناه آشـکار 

های اين اعمال برای يك مومن که الگوی انسـان، شودمحسوب می

زمینـه  ،که با انحراف افراد مومن ،غیر قابل تصور است ،ديگر است

اما دروازه توبـه بـرای ايـن  ،شودبرای انحراف ديگران هم مهیا می

 :فرمايدمی فرقان مبارکه در سوره متعال گروه باز است و اهلل
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هُ  الِحًا فَأُولَئِـكَ يُبَـدِّلُ اللَـّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِـلَ عَمَلًـا صـَ

 1سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا

آورد، و عمل صالح انجام دهد،  مگر کسی که توبه کند و ايمان»

کنـد، و ها مبدل میيشان را به نیکیهاپس اينانند که خداوند بدی

 «.ی مهربان استخداوند آمرزنده

احـوال کسـانی کـه هـم ، هـودمبارکه يات سوره آاما در مورد 

و هم ديگران را با فريبکاری و دروغ گمراه  ،خودشان گمراه هستند

هم عذاب گمراه بـودن ، عذاب اين گروه هم دو برابر است ،کنندمی

يـك نمونـه بـارز از ايـن ، رسد، هم عذاب گمراه کننده بـودنمی

دکتر محقـق  ،گمراه کند ،خواهدگمراهان که با دروغ ديگران را می

که بـا دروغ و فريبکـاری  ،سهاستو عالم به علوم اسالمی، جناب 

ايـی چه منفعـت پشـت پرده ،نمدانمی، داردمردم را از حق باز می

بـودن دو  "ضـال و مضـل"ولی در نهايت عذابش به دلیـل  ،دارد

بـرای  ،وقتی آيات را خواندم انگار اين آيـات خـاص، چندان است

کسـی کـه مـردم را از راه حـق  ،نازل شده انـد ،شبهه افکن سها
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کند و به قیامت کافر است و سزای او عذابی دو چنـدان منحرف می

 :است

ونَ عَلَـى مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىوَ   عَلَى اللَّهِ کَذِبًا أُولَئِـكَ يُعْرَضـُ

رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَـى  رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کَذَبُوا عَلَى

 1الظَّالِمِینَ

از کسـی کـه بـر خـدا دروغ ، و چه کسـی سـتمکارتر اسـت»

شـوند، و قیامت( بر پروردگارشـان عرضـه می د؟! آنان )روزبندمی

اينها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان » گويند: گواهان می

 «.ن، لعنت خدا بر ستمکاران بادها«دروغ بسته اند

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُـمْ 

 2نَکَافِرُو

آن را  دارنـد، وهمان( کسانی که )مردم را( از راه خدا بـاز می)»

 «.جويند، و آنان به آخرت کافرندکج و منحرف می
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هِ  أُولَئِكَ لَمْ يَکُونُوا مُعْجِزِينَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَـّ

کَانُوا يَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ وَمَا کَـانُوا مِنْ أَوْلِیَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا 

 1يُبْصِرُونَ

)و  ،در زمین )خدا را( عاجز کننـد ،تواننداينان )هیچ گاه( نمی»

و بگريزند( و جز خدا )دوستان و( ياورانی ندارند، عذاب برای آنان د

چندان خواهد شد، توان شنیدن )حق( را نداشتند، و )حقیقـت را( 

 «.ديدندنمی

وقتـی احـوال ، 68تا  55يات آص مبارکه  در سوره ، سبحاناهلل

گمراهـان بـه ، کشدجهنمیان و گفتگوی جهنمیان را به تصوير می

کنند جدل می، اندرا گمراه کردهها آن با کسانی که، های خودارباب

ها را بـه سـبب اينکـه مـا را گمـراه که خدايا اين ،کنندو دعا می

انـد و عذاب دو چندان نصیب کن که هم خود گمـراه بوده ،اندکرده

 اند.هم ما را گمراه کرده
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 بهشت

ی عشـرتکده: 1گويـدی بهشـت میهـادرباره نعمتدکتر سها 

گويد که در قیامـت بـرای بنـدگان مـؤمنی کـه قرآن می بهشت.

دستورات اسالم را انجام داده باشند و از گناهان بزرگ پرهیز کرده 

 جاودانه وجود دارد. باشند بهشتی

آيـات  با نعمتهای بهشـتی گزيـده ای از يیدر اينجا برای آشنا 

 .آورده شده است

 15يه آسوره محمد 

 49تا  40يات آسوره صافات 

 34و  33يات آسوره نبا 

 21تا  12يات آسوره انسان 

خالصـه بـزم لـذت  ،از اين آيات به وضعیت بهشتیان پی برديد

هـای شـیر و باغهای پرمیوه و سـبز و پرسـايه و جوی ،است جور

که توسـط سـاقیانی  ،شراب و عسل و جامهای لبريز از شراب ناب

های شود و دختـران جـوان زيبـا بـا پسـتانزيباروی گردانده می

خـوردن و لـذت بـه نهايـت مدت بیه خالصه بهشتیان ب ،برجسته
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دارد امـا البته بخشیدن نعمت به نیکان عیبی نـ ،جنسی مشغولند

های حقیر چـه کمـالی اسـت باقیست که اين لذت جای اين سؤال

تا در  ،به عبادت و درستکاری بگذراند برای انسان؟ انسان عمری را

بعالوه  زيباروی را در آغوش بکشد! قیامت شراب بخورد و دختران

فقـط بـه  همانطور که در ابتدای اين فصل مطرح شد خدای محمد

 دهد و اعمال نیك غیر مسـلمانان رامی مسلمانان نیکوکار بهشت

 .کند که اينهم ظلمی واضح استچون گردی پراکنده و نابود می

 !!!الغريق يتشبث بکل حشیشجواب: 

فردی که در حال غرق شدن هست به هر خس و خاشاك و گیاه 

 کند.می خشکی دست دراز

شبهه افکن از هر راهـی بـرای تلبـیس و فريبکـاری اسـتفاده 

ين از ا ،ها را از راه حقیقت به راه تباهی گمراه کندا انسانت، کندمی

 برد اهلل اعلم.گمراهی چه سودی می

ی بهشتی هم جنبـه جسـمانی دارنـد و هـم هاکماالت و نعمت

که در بهشت هم بعـد جسـمانی و مـادی  ،جنبه روحانی و معنوی

تمام آيات مربوط بـه  ،رسد و هم بعد معنوی آنانسان به کمال می

هـای سـمعی و بصـری، ت که در آن بـه قصـر، حـور، زيبايیبهش

)شراب که در بهشت است، با شراب اين دنیا،  خوردنی و آشامیدنی
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کنـد و عقـل را زايـل متفاوت است، شـراب بهشـتی مسـت نمی

و ... ذکر شده، همان لذايذ جسم در بهشـت اسـت کـه  .(1کندنمی

قرب الهی، لقاء اهلل، اما ، آور و خوشايند استالبته برای روح شادی 

رسیدن به مقام محمود، قرار گرفتن در بارگاه ملیك و رضوان، همه 

ی روح است، که البتـه جسـم را نیـز در جايگـاه آسـايش هالذت

 .دهدواالتری قرار می

ی ذيل، چگونه به هر دو نعمت و لذت تصـريح ببینیم که در آيه

 :شده است

دْقٍ عِنـدَ مَلِیـكٍ  -نَهَرٍإِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ فِـی مَقْعَـدِ صـِ

 2مُّقْتَدِرٍ

در  -جويبارها باشـند  (کنار)ها وهمانا پرهیزگاران در بوستان»

 «.جايگاه صدق، نزد پادشاهى با اقتدار

 

اما کسانی که به خداوند و قیامت کافر شده اند در قیامت هـیچ 

 مزدی نمیتوانند مطالبه کنند.
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 دکتر سها: نتیجه گیری

دو شـرط ضـروری  ،نحوی که در قرآن توصیف شدهه قیامت ب 

همگان بايـد بطـور يکسـان مـورد "يعنی اينکه  ،ندارد عدالت را

مجازات بايد با جرم تناسب داشـته "اينکه  و "قضاوت قرار گیرند

پـذيرد و خـدای محمـد، نیکـی را فقـط از مسـلمانان می، "باشد

سـوزاند کـه طور جاودانه میه ب غیرمسلمانان را چه نیك و چه بد

 را با بـدترين و و خدای محمد گناهان انسان اين ظلم محض است

کـه  ،دهـدخشن ترين مجازات يعنی سوزاندن جاودانه پاسـخ می

چون هیچ جنايتی با سوزاندن تناسب نـدارد و  ،است ظلمی فجیع

خالصـه  بطـور، جاودانگی مجازات تناسـب نـدارد هیچ جنايتی با

نهايت را به خدا نسـبت داده ظلم بی و ،نهايتوحشیگری بیمحمد 

ی هابنـابراين، اينهـا گفتـه، دو بر خـدا محالسـت است و اين هر

اطاعـت محـض از  خواسته مردم را بـهمحمد می ،محمدند نه خدا

ديـده  خودش وا دارد و بهترين راه را ترسـاندن وحشـتناك آنـان

 .است

 پاسخ:
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به طور کامل رد شدند و  سها، هایبا مطالب گذشته تمام صحبت

و از راه تلبیس و ، چیزی جز فريب ندارددکتر سها مشخص شد 

هر چند ، دروغ گويی قصد فريب دادن جوانان پاکدل را دارد

و  گونه انسانیت را زير پا خرددانم با چه بهايی يك انسان ايننمی

رف و با تلبیس و دروغگويی قصد فريب ديگران و منح ،پايمال کند

سها و چه سود و منفعتی برای ، را از راه حق بکندها آن کردن

برای ارگانی خاص به منظور تخريب ، نمیدانم دارد؟امثال سها 

عقايد جوانان پاکدل و برای منافع مادی اينگونه به تلبیس و 

د که حتی خون نتازد و به حدی گستاخانه مینپردازدروغگويی می

میلیون گوسفند به  55مانند خون  گناه رامیلیون انسان بی 55

  د.نگذارنمايش می

و ارزش جان يك انسان را فقط در حد ارزش خون در رگهـايش 

رزوهای جوانان، عشق مادرانه، محبـت پدرانـه، و آو تمام ، داندمی

هـا قائـل و هیچ حقی برای اين ،شماردحقیقت انسانیت را پوچ می

ظلم يعنی حق کتمان و  ،عدالت يعنی حق به حقدار برسد ،شودنمی

 در نوشتن اين کتاب کرده اسـت.سها مانند کاری که  ،پايمال شود

درصـد اسـالمی  جرم و جزا بايد متناسب باشد که اين اصـل صـد
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جاودانه در جهـنم مانـدن  ،يات قران بر اين اصل گواهندآهست و 

 .هم به میزان جاودانه گناه کردن است

 :خرآو در  

 ِکتَابًا الْقِیَامَةِ يَوْمَ لَهُ  وَنُخْرِجُ عُنُقِهِ فِی طَائِرَهُ أَلْزَمْنَاهُ إِنْسَانٍ وَکُلَّ

 1مَنْشُورًا يَلْقَاهُ

 ايمآويخته گردنش به( بندگردن همچون) را هرکسی اعمال ما»

 روز در و( ايمساخته رفتارش دارعهده و کردار گروگان را او و)

 بیرون وی برای( است او اعمال یکارنامه که) را کتابی قیامت

 «.رسدمی او( دست) به گشوده که آوريممی

 

 2حَسِیبًا عَلَیْكَ  الَْیوْمَ بِنَفْسِكَ کَفَى کِتَابَكَ اقْرَأْ

 و) بخوان را خود( اعمال) کتاب:( شودمی گفته بدو روز آن در»)

 امروز خودت که است کافی(. بدان را خويش شقاوت يا سعادت

 شاهد به نیازی و استروشن مسائل چه. )باشی خويشتن حسابگر

 «.نیست( ديگری حسابرس و

                                                           
 13. اسرا، آيه1

 14. سوره اسرا، آيه 2
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 پردازيش دروغ و احوال سها و برای را هود سوره آيات باز هم و

 قیامت در کردن گمراه و بودن گمراه نتیجه بداند تا کنیمبیان می

 است: چگونه

رَبِّهِمْ  لَىعْرَضُونَ عَئِكَ يُأُولَعَلَى اللَّهِ کَذِبًا  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى)

هِ عَلَـى لَـا لَعْنَـهِـمْ أَرَبِّ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کَذَبُوا عَلَى ةُ اللَـّ

 (18( )سوره مبارکه هود، آيهالظَّالِمِینَ

از کسـی کـه بـر خـدا دروغ  ،و چه کسـی سـتمکارتر اسـت»

شـوند، و ارشـان عرضـه میبندد؟! آنان )روزقیامت( بر پروردگمی

اينها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان » گويند: گواهان می

 .«ن، لعنت خدا بر ستمکاران بادها«دروغ بسته اند 

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُـمْ 

 1کَافِرُونَ

دارنـد، وآن را را( از راه خدا بـاز میهمان( کسانی که )مردم )»

 «.جويند، و آنان به آخرت کافرندکج و منحرف می

                                                           
 45و اعراف،  19. هود، آيه1
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هِ هُمْ مِنْ دُانَ لَأُولَئِكَ لَمْ يَکُونُوا مُعْجِزِينَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کَ ونِ اللَـّ

ا کَـانُوا عَ وَمَونَ السَّمْتَطِیعُمِنْ أَوْلِیَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا کَانُوا يَسْ

 (20)سوره مبارکه هود، آيهيُبْصِرُونَ

)و  ،عاجز کننـد در زمین )خدا را( ،تواننداينان )هیچ گاه( نمی»

بگريزند( و جز خدا )دوستان و( ياورانی ندارند، عذاب برای آنان دو 

)حقیقـت را(  چندان خواهد شد، توان شنیدن )حق( را نداشتند، و

 «.ديدندنمی
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 : اخالق طبقاتی قرآن12فصل 

 خواهر خديجهنويسنده: 

 

 قرآن طبقاتی شبهه: اخالق

 توضیح با دارند سعی افکنشبهه دکتر فصل، اين یمقدمه در

 تواندمی شخصی هر و دارد وجود انسان ذات در اخالق اينکه

 نیازی بی موضوع ؛بدهد تشخیص هم از خوب و بد را یهااخالق

 کسی هیچ .کند اثبات را دين در شده تعريف ِاخالق از انسان

 و دارد وجود انسان ذات در بد و خوب اخالق که نیست اين مخالف

 به نیکی و ؛بد کارهای...و تجاوز قتل، دزدی، داند کهمی هرفردی

 .هستند خوبی کارهای...و بخشش مهربانی، ديگران،

 :کندمی بیان قرآن در را اين صراحت به سبحانه و تعالی، اهلل 

 1وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا فَأَلْهََمهَا

 حسن و راه و چاه و) است کرده الهام را تقوا و گناه بدو سپس»

 . «(است داده نشان او به وحی و عقل توسّط را قبح و

                                                           
 8الشمس، آيه . 1
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 .است شده بیان انسان خلقت آيه از بعد آيه دقیقاً اين دانیدمی

 رد الهام صورت به را اخالق شناخت اين تعالی،اهلل سبحانه و  يعنی

 منکر کس هیچ پس؛ است داده قرار خلقتش از بعد انسان وجود

 بر تکیه با افکنشبهه دکتر شما نیست، که انسان ذات در اخالق

 همسئل اما .داريد تانباطل عقايد اثبات در سعی اينطور مسئله اين

 درونی اخالق به پايبند شرايط تمام در انسان آيا يك که اينجاست

 بود؟ خواهد خودش

 و هستند ذاتی اخالق اين چون»فرموديد: افکن شبه دکتر

 قدرت به نیازی پس دارد، وجود درونی تشويق و تنبیه قدرت

 «.نیست.(  دين در مجازات وها بشارت) بیرونی تشويق و تنبیه

 تشويق و تنبیه وجود نیاز يعنی)زاويه  هردو از باهم بیايد

 . کنیم نگاه موضوع يك به( آن نیاز نبودن و بیرونی

؛ است ذاتی اخالق اين به پايبند بسیار که کنید تصور را فردی

 او سعی تمام کند ومی نیکی و خوبی دوستان، بسیار و اطرافیان با

 سر او از حقی کردن ضايع يا بدی رفتار ترين است که کوچك اين

 همین از خوری حق و بدی جز مقابل، پاسخی در فرد اين نزند اما

درون خويش ،  در. بیندنمی کند،می نیکیها آن به که افرادی



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1792 

 

 عمل در و کندمی دعوت کردن نیکی ادامة به را ذاتش او همچنان

 .بیندمی بدرفتاری اما

 ات داد؟ خواهد ادامه کارش اين به کجا تا فرد اين شما، نظر به

  سال؟ چند

 اين جواب در اگر حداقل تا شودنمی وسوسه درون، در آيا

 کند؟ قطع را يشهاخوبی کند،نمی ها بدیبدی

 يك و است مهم و ارزشمند بسیار رفتار شما، اين قول به؛ بله

 رضايت احساس عملش از شخص حتماً  و است انسانی رفتار

 من که) وسوسه اين با شخص اين جاست، اين سوال اما .کندمی

 کار چه( ديدم بدی عوض در و کردم خوبی افراد اين به همیشه

 آورد؟ می دوام کجا کند؟ تامی مهار را آن چطور کرد؟ خواهد

 صورت اين در که !نیست مهمها وسوسه اين: بگويید احتمالًا

 شما خود چون. است خودتان هایبر حرف تناقض يك اين

 چرا« .بیرونی نه است درونی تنبیه و تشويق و اخالق مهم»:گفتید

 هستند و حتی انسان درونی یهااخالق از همها وسوسه اين که

 چه .آوردنمی دوام هاوسوسه اين مقابل در انسان داده نشان تجربه

 کردن نیکی از باشد، حداقل خوبی انسان خیلی اگر حتی بسا،



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1793 

 

 خوب کار افکار، وها وسوسه اين مدتی از بعد و کشید خواهد دست

 .داد خواهد نشان فايده بی و ثمر بی را فرد

 نیروی که کنیم تعريف زمانی برای را شرايط همین بیايد حاال

 چه صورت اين باشد، در داشته وجود بیرونی تنبیه و تشويق

  داد؟ خواهد پاسخ فرد اين یهاوسوسه به چیزی

 فرد اين؛ پروردگار ثواب و اجر وعده يعنی بیرونی، تشويق .بله

 خواهد دارد؟ ایفايده چه تو هایخوبی که اين فکر مقابل در

 و تشکر به نیازی و کنممی خوبی خودم خدای بخاطر من»:گفت

 «.ندارم خودم هایخوبی جبران

 و مهم بسیار اخالق و انسانیت لحاظ از من یهاخوبی اين

 تنبیه و تشويق فقط است معتقد که فردی عقیده) است ارزشمند

 و اجر پروردگار هم نزد در اين بر عالوه و (باشدمی کافی درونی

 چون. است ترمهم چیز همه از او برای همین و. دارد زيادی ثواب

 چیز ترينمهم هست اهلل به قرب و کمال خلقتش هدف خداباور اين

 که خداناباوری زندگی برعکسِ .است همین نیز زندگی او در

 را اين وقتی البته؛ هست بودن خوب و درونی تشويق صرفاً هدفش

 .ندارد هدفی چنین مسلمان خداباور که يك نکنید فکر گويیم،می

 مدنظرش پروردگار آن، رضايت از باالتر و کنار اين هدف در او بلکه
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 عملش پوچی وسوسة با مبارزه سالح بزرگترين هم همین که است

 .است

 که دزدی برای درونی تنبیه فقط آيا موضوع، همین برعکس 

  بود؟ خواهد کافی میکند دزدی ستهاسال

 بین در»گفت: خواهید فوراً  متن اين خواندن از بعد احتماالً

 له، ب«!!دارد وجود متجاوز و قاتل و دزد هم هامسلمان و خداباورها

 اينجا در ما ندارد، ربطی موضوع اين به ما بحث دارد اما وجود

 ذکر رو بیرونی تنبیه و تشويق نبودن يا بودن منفعت و مزيت

 ما هم بدهید، ربط آن به را آخر موضوع اين اگر کهکرديم، چرا 

ها آتئیست و خدايان بی بین در شما، ادعاهای تمام با گفت خواهیم

 .دارد وجود متجاوز و قاتل و دزد هم

 تنبیه و تشويق وجود مسلماً که رسیممی نتیجه اين به پس

 در داشت خواهد افراد کنترل در بیشتری خیلی تأثیر بیرونی

 !!!! بیرونی تنبیه و تشويق نبود با مقايسه

 نظرتان منبعی به و سند هیچ ذکر بدون تهمتی چنین پايان، در 

 است؟ انسانی و اخالقی کار
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 ؛است توبه سؤره 5 آيه ايشان منظور زنیممی حدس ما حاال

 ينا جالب و شده داده توضیح آيه اين مورد در بارها و بارها هرچند

 .کنندنمی بیان کاملرا  آيه وقت هیچ که است

 :گويدمی آيه اين

 وَجَدْتُُموهُمْ َحیْثُ الْمُشِْرکِینَ فَاقْتُلُوا الْحُرُمُ  اْلأَشُْهرُ انَْسلَخَ فَإِذَا

 الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا فَِإنْ مَْرصَدٍ کُلَّ َلهُمْ وَاقْعُدُوا وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

 1رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ  إِنَّ  َسبِیَلهُمْ فََخلُّوا الزَّکَاةَ وَآتَوُا

 و بگیريد و بکشید بیابید، هرکجا را( عهدشکن) مشرکان»

 آنان( انداختن دام به) برای هاکمینگاه یهمه در و کنید محاصره

 و دگرويدن اسالم به و برگشتند کفر از) و کردند توبه اگر. بنشینید

 یزمره از ديگر) دادند، زکات و خواندند نماز( آن دادن نشان برای

. گذاريد باز آنان بر را راه( و سازيد رها را ايشان و هستند شما

 از کنندگانتوبه برای) فراوان مغفرت دارای خداوند گمانبی

 .«است( بندگان یهمه برای) گسترده رحمت و( گناهان

 

 داده پاسخ شبهه اين الحاد نوين باتالق رنگین کتاب در هرچند

 عهد مشرکان خاصی است و زمان به مربوط آيات اين که شده
                                                           

 5آيه التوبه،  .1
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 هیچ در کنمنمی فکر ؛است بوده جنگ موقعیت در و کردن شکنی

 شما جنگ به شمشیر با شخصی وقتی که باشد آمده اخالقی قانون

 شما برعلیه و شکست پیمان و عهد يا داشت، را جانتان قصد و آمد

 به میوه و چای با شما و اعالم جنگ کرد، همدستی تاندشمنان با

 !برويد استقبالش و پذيرايی

 دارند چه؟ آيا يعنی جنگ دانندنمی افکنشبهه دکتر آيا اين

 ترصحیح را دوم احتمال من که !کنندمی بازی مغلطه و نمايی سیاه

 در افکنشبهه دکتر بگويم، است نرفته يادم تا ضمن در! دانممی

 و اخالق تکامل موضوع به داشتند هم ایاشاره شان،مقدمه ابتدای

 شايد که سؤالی دارم: سؤال يك فقط مورد اين در من، عقل و ...

  :باشد نشده داده آن به پاسخی و شده تکرار بارها

 عقل و اخالق ذره گذشته، يك سال 200 طول در چرا حــداقل

  ؟!نیافته تکاملها میمون

 

  عـدالت بورزید!! شبهه:

 به اشاره با دارند سعی افکنشبهه دکتر بخش اين ابتدای در 

 مردم اسالم و قرآن در که کنند قرآن، اثبات در غالم و کنیز بحث

 هرچند ؛آزاد گروهی و هستند برده گروهی و اند شده بندی طبقه



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1797 

 

 را آزاد و برده يعنی گروه دو اين برای قرآن در عدالت دارند قصد

 به را مردم قرآن گويی که کنندمی وانمود چنان اما ببرند سوال زير

 به را مردم قرآن واقعاً آيا !است کرده تقسیم مختلف هایطبقه

 کردند فراموش ايشان است؟ گويی کرده بندیطبقه آزاد و برده

 ! گرددبرمی باستان دوران به داریبرده جريان

 کشاورزی ۖ  توسعه از پس به کهن داریِ  برده شواهدِ و مدارك»

. رسدمی پیش سال 11000 حدودِ در نوسنگی انقالب جريان در و

 حمورابی قانون به توانمی را داری برده موردِ در سند نخستین

 يك گشايشِ به آن در که کرد منسوب( میالد از پیش 1760)

 1«شودمی اشاره باره اين در موسسه

 

 از قبل بلکه نیامده، وجود به اسالم در داریدوستان، برده پس

 کرده است مخالفت آن با شدت به اسالم .است داشته وجود اسالم

  برای و

 بجز کرده است ممنوع را داریبرده هایراه تمام آن بردنبین از

 اين دانستن برای ؛خاصی هدف و علت خاطر به هم آن راه، يك

                                                           
 برای اطالعات بیشتر به ويکی پديا ارجاع کنید.. 1
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 کتاب الحاد نوين باتالق رنگین در داریبرده شبه به پاسخ به علت

 کنید. مراجعه

 قانون مورد در را احکامی قرآن اينکه کنید، قضاوت شما حاال

 نزما آن جوامع تمام بلکه و  جامعه آن پود تار و در که داریبرده

 بندیطبقه را مردم که است معنی اين به کند بیان بود، بسته نقش

  است؟ آورده وجود به را داریبرده قرآن است؟ يا کرده

کرده  ممنوع را داری برده هایراه تمام اسالم گفتیم که حتی 

 و نقشه با اسالم پیش، سال 1400 يعنی ؛راه يك بجز است

 اين چرا که بود داریبرده بردن بین از حال در خاص ريزیبرنامه

 هرگز باره يك بصورت که بود دوانده ريشه جوامع در طوری اصل

 تدريجی زمانی به نیاز برد بلکه بین از را داریکه برده شدنمی

 .داشت

 با مخالفت به شروع زمان چه ديگر جوامع کنید، توجه شما حال

 .کنید مقايسه اسالم با را آن و داری کردند؟برده

 سال در انگلستان مستعمرات در آفريقايی بردگان واردات» 

 نیز نهايت در. شد ممنوع 1808 سال در متحده اياالت در و 1807

 متصرفات در و 1827 سال در هند غرب و بريتانیا در داریبرده

 برای التین آمريکای در داریبرده. شد منسوخ بعد سال 15 فرانسه
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 با. شد ممنوع( 1822–1810) استقالل هایجنگ طول در بار اولین

 اين در عادت يك صورت به و 1888 سال تا شیوه اين حال اين

 .«بود مانده باقی مناطق

 ساله 1400) برنامه در هرچند ؛پیش سال 200 حدود تقريبا يعنی

 . رفت بین از بر زمان و تدريجی صورت به قانون اين اسالم،( پیش

است  مسلمانان بین در فقط که کردند ادعا عدالت مورد در اما 

 کنید دقت ايشان شبهه به خوب .ندارد معنا کافران با عدالت و

 و آورندمی را شکن عهد مشرکان و جنگ به مربوط آيات !دوستان

 وجود عدالت آيات اين با گويی که. دهندمی نسبت عدالت اصل به

 !هستند غیرمسلمانان عام قتل به موظف مسلمانان گويی و ندارد

 و میلیارد يك حدود زمین کرة در امروز مسلمانان تعداد

 به پايبند تعداد، اين نصف کنیم فرض .است نفر میلیون هفتصد

 فرض هرچند. هستند مسلمان اسم به فقط و نیستند دين اصول

 دينی اصول به پايبند تعداد اين از کمتر خیلی و است نادرستی

 . نیستند

 میلیارد و يك از مسلمان میلیون 600 که تقريباً کنیممی فرض

 زکات روزه، نماز،) اولیه دستورات به پايبند حداقل میلیون، هفتصد

 خیلی معروف قول به نصفش حداقل هم، تعداد اين از هستند،...( و
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 انسان میلیون 300 اين تصور کنید، حاال. هستند ترمذهبی

 برسانند؟ به قتل به را کافران بايد قرآن آموزه طبق مسلمانان،

  افتد؟می اتفاقی چه نظرتان

 آيا!!!!!! ) دنیا در قاتل میلیون 300 شرايط، ترين حداقل در

 تهمت و تفسیر طبق البته( کنید؟ تصور را شرايط اين توانیدمی

 جنگ و ريزی خون باعث اسالم گويند،می که ستیزانی است اسالم

 .است

 %1 فقط. نیست بیش تهمتی اين است، واضح که همانگونه ولی

 هایگروهك و هاتروريست دارند، اسالم ادعای که افرادی از

 را ريزیو خون جنگ مسلمان اين %99 باقی و هستند افراطی

 به!!! است قرآن آن اصلی عامل داريد ادعا شما که دهندنمی انجام

 امر ريزی خون و جنگ به ما مقدس کتاب اگر کنید که فکر اين

 نماز،) قرآن ديگر اوامر مثل را کار اين مسلمانان چرا کند،می

  دهند؟نمی انجام...(  حج روزه، زکات،

 برداشت و درك آن مسلمانان چون است، واضح آن پاسخ

 ماا. دارند، ندارند قرآن از ستیزان اسالم که برعکسی را و اشتباه

 ردک اشاره موارد اين به اول بايد قرآن در کفار کشتن آيات مورد در

  :که
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 :اندقسم چهار بر نیستند بلکه يکسان همگی کفار

 (.است بسته پیمان و عهد مسلمین با که کافری) معاهد کافر.1 

 وارد و کرده دريافت نامه امان که کافری) مستأمن کافر.2 

 (.است شده اسالمی سرزمین

 و کرده زندگی اسالمی یهاسرزمین در که کفاری) ذمی کافر.3 

 به مبلغی بايستی حکومت، سوی از آنان امنیت تأمین برابر در

 (.بپردازند حکومت

 جنگ هستند( در مسلمین با که کفاری) حربی کافر.4

 و مستأمن ، معاهد کفار( جان و ناموس ، مال) اسالم شريعت و

 نسبت را خود تعهدات آنان که شرطی به. داردمی محفوظ را ذمی

 تا داد نخواهد اجازه نیز اسالمی حکومت کنند، رعايت مسلمین به

 یحرب کافر حکم اما .نمايد تعرض آنان جان و ناموس مال، به احدی،

 . دارد فرق

 که ايدديده دينی يا قانون کدام در شما کردم، اشاره هم قبالً

 بیايد شما جنگ به است، جنگ حال در شما با که کافری يا دشمن

 برويد؟ استقبالش به نرمی با شما و

 هم، در کرديد اشارهها آن به شمشیر آيات عنوان با که آياتی

 دارد، يا اشاره جنگ به که قرآن آيات باقی و .است مورد همین
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 همان نه، اگر... و حربی کافران يا است شکن عهد مشرکین برای

 در غیرحربی کافران ناموس و جان، مال شد اشاره که هم طور

  .کنند خیانت و عهدشکنی اينکه مگر. است محفوظ کاملًا اسالم،

 منتقد طرف از شده اشاره آيات باقی و توبه 5 و فتح 29 آيات

 اين تلبیس و دروغ با ايشان اما. است کافران حربی مورد در هم

 .دهندمی نسبت کفار همه به را آيات

 سلم و آله و علیه اهلل صلی مصطفی محمد پیامبرمان ببینیم اما

 :فرمايندمی چه غیرحربی کافران مورد در

 مشامش به بهشت بوی برساند، قتل به را معاهدی هرکس»

 مشام به ساله چهل مسافت از بهشت بوی اگرچه و رسدنمی

 1«.رسدمی

 :فرمايندهمچنین می و

 بر يا کند، ظلم( پیمانی هم) معاهدی به که کس هر! باشید آگاه»

 کند، مکلف را او توانش حد از بیش يا بدهد، نسبت عیبی و نقص او

                                                           
 6914و  3166صحیح البخاری، حديث شماره . 1
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 وی با قیامت روز من بگیرد، رضايتش بدون را چیزی او از يا

 1«.کنممی معارضه

 :فرمايندمی کتاب نیز اهل مورد در

 وارد که، است نکرده حالل شما برای جلّ و ّعز خداوند همانا»

 کسب با مگر شويد( مجوس و نصارا يهود،) کتاب اهل یهاخانه

 محصوالتشان و بزنید را يشانهازن نیست حالل و[. آنان از] اجازه

 واجبها آن بر که بدهند شما به چیزی[ تنها بلکه. ]بخوريد را

 2«.است

 شودمی الدم حرام شود، داده امان که زمانی حربی کافر حتی و

 .نیست جايز او قتل و

 :آمده صحیحی روايت در

 ربیع بن العاص ابو!  اهلل رسول ای: گفت[ پیامبر دختر] )زينب

 پدر شده، دور اگر و است عم پسر پس شده خويشان از اگر

 د(.دا امان را او پیامبر آنگاه. دادم امان او به من و است فرزندی

 کافر يك به که را زنی که پیامبر است وارد ديگر حديثی در و 

 طالب أبی بنت نیهاام. نمود امضاء و تأيید را بوده داده امان و پناه

                                                           
 3052داوود، حديث شماره سنن ابی. 1

 3050سنن ابی داوود، حديث شماره . 2
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[ اند بوده مشرك که] همسرش جمله از نفر چند به عنها، اهلل رضی

 : فرمود او تأيید در پیامبر. داد پناه

 نی(هاأم يا أجرت من أجرنا قد ) 

 پناهش هم ما ای،داده پناه تو که را کسی! نیهاام ای»:يعنی

 1«.دهیممی

 ظلم غیرحربی کافران به نبايد تنها نه شويم،می متوجه پس 

 دادن و شده امرها آن با رفتاری خوش و نیکی به حتی بلکه کرد،

 . است جايز هم آنان به صدقه

 با جنگیدن باشند پس غیرحربی اگر کتاب، اهل مورد در امّا

 خواستند اگر. شودمی عرضه آنان به اسالم بلکه. نیست جايز آنان

 و ماند خواهند باقی غیرمسلمان نخواستند، اگر و پذيرندمی

 نیز آنان پردازند،می زکات اسالمی جامعه در که مسلمانان همانند

 اسالمی حکومت طرف از که شانامنیت و مال و جان حفظ قبال در

 به نسبت جزيه درضمن؛ دهندمی شود، جزيهمی تأمین

 دادند،می خود حاکمان و پادشاهان به قبالً آنان که يیهامالیات

                                                           
 متفق علیه.. 1
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 متعهد تام رضايت با هم همین برای. است بوده کمتر خیلی

 . شدند جزيه پرداخت

 کرديد، در ذکر آنان اساسی حقوق نقض برای که مواردی امّا 

. شوندمی نهاده بنا اسالمی احکام اساس بر قوانین اسالم جامعة

است،  خودش دين قوانین به است، مقید کتاب اهل از که شخصی

 نظر به عاقالنه آيا اسالمی حکومت در فرد اين مشارکت پس

 .هستند اسالمی احکام براساس قوانین گفتیم چون میرسد؟

 اسالمی احکام مخالف کتاب اهل شدة تحريف دين که درحالی

 توانندمی شما ادعای برخالف آنان. است ما جامعه و دين در مندرج

 معابدشان و کلیساها و بیاورند جای به را خودشان دينی شعائر

 .شودمی داده امان

 مسئله اين سر علماء بین که کرديم بیان قصاص مورد در و

 ديه هستند، قصاص عدم بر قائل که علمايی حتی و. است اختالف

 . سوم يك نه اند، کرده ذکر مسلمان ديه نصف را

 اندکرده بیان را شرائطی قصاص حکم اجرای برای علماء همین و

ديگر،  شروط و «قاتل هم و مقتول هم»است: اينها آن از يکی که

 هم علماء از برخی اما .است اسالم احکام از يکی قصاص که چرا
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 استناد آن به يقین بطور توانیدنمی پس .هستند قصاص بر قائل

 .کنید

 که زنند،می حرف ای گونه به منتقد جناب بردگان، خصوص در

 اشاره هم نقد مقدمة در .است کرده ايجاد را بردگی اسالم گويی

  است، بوده عادی کاملًا زمان آن جوامع در بردگی که کرديم

الحاد نوين  کتاب در داریبرده بخش در که دالئلی به بنا و

 کامل طور به توانستنمی اسالم باتالق رنگین ذکر شده است،

 .شدمی رو روبه مشکالتی با که کند زيرا ممنوع و لغو را داریبرده

 جريان خويش، دورانديشانة حکمت و اهداف با بنابراين

 عادالنه که شد متذکر بايد. داد جهت افول سمت به را داریبرده

 و شده است بیان اسالم دين در بردگان خصوص در احکام، ترين

 حقوق خصوص در والسالم، الصاله علیه اسالم پیامبر همواره

 جايگاه اسالم در بردگان. شدندمی متذکر خويش امت به بردگان

 برادران و شدمی گذاشته احترام آنان به .داشتند خاصی خیلی

 اولین بینیم،می که همانطور .شدندمی خوانده آزاد مسلمانان دينی

 بالل سیدنا) بود حبشی پوست سیاه برده يك هم اسالم مؤذن

 (.عنه اهلل رضی
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 اسالم در زنان حقوق شبهه: نقض

 نقض اسالم در زنان حقوق هرگز»گفت: بايد هم مورد اين در

 انسانی منزلت و شأن به اسالم یسايه در زنان بلکه است نشده

 بايد زمان، آن اعراب بین در زن ارزش از ، فارغ«.رسیدند خودشان

 قرن چند تا شده زنان حقوق مدعی امروز که غربی همین گفت

 تصمیمها آن در تا دادمی تشکیل جلساتی و هاانجمن پیش،

 !نه؟ يا کند حساب مرد ترازهم و انسان را زن آيا که بگیرد،

 خاطر به را آنان و است داده قرار زن برای وااليی ارزش اسالم

 هکرد منع مردان با تشابه از دارند مردان با که اخالقی هایتفاوت

 اما ؛دارد وجود مرد و زن حقوق بین برابری اسالم بله، در .است

 . ندارد وجود تشابه

 بودن مطیع به اشاره منتقد، طرف از شده ذکر هایمثال بین در

 چهارچوب در فقط بودن مطیع اين. است شده بیان همسر

 اجازه فقط زن است، يعنی جايز شرعی یهاخواسته و دستورات

 مطابق ای خواسته مرد که کند، اطاعت همسرش از زمانی دارد

 .باشد داشته شرع

 چیست؟ علت اما
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 هاطالق و هاخانواده پاشیدگی هم از دلیل بیشتر آيا

 و اخالقی تمايز سبب به و نیست؟ با هم شوهر و زن هایمخالفت

 هااختالف اين اکثر معموالً  و هستند ترحساس آنان ها،خانم روانی

 فقط تا خواهد،می زن از اسالم اينکه حاال! است زنان نشوز از ناشی

 اين کجای کند، اطاعت او از مرد شرعی یهاخواسته مورد در

 است؟ زن حقوق به ظلم موضوع

 .کند برآورده را زن شرعی نیازهای تا دارد وظیفه مرد هم البته

 حالل سمت به جنسی غريزه به دادن ازدواج، جهت دالئل از يکی

 ازنی اين زن اگر. است مسئله اين در باری بند و بی از دوری و خدا

 ايجاد و مرد شدن دلسرد باعث مطمئناً نکند، تأمین را مرد

 .شودمی زمینه اين در مشکالتی

 جنسی نیاز تأمین مورد در تا خواهدمی زن از اسالم اگر حاال

 که چرا .است خانواده بنیان شدن ترمحکم نکند، برای کوتاهی مرد

 مشکالتی شدن فراهم برای را زمینه امر، اين در زن امتناع گفتیم

 حقوق به ظلم مسئله اين کجای. کندمی ايجاد زناشويی زندگی در

 است؟ زن
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 باشد، نداشته چه و باشد داشته دوست چه هم مرد مقابل در

 شود گفتمی حاال آيا! است مجبور يعنی. بپردازد نفقه زن به بايد

 است؟ شده ظلم مردان حقوق در

 و انبايده و بايدها دارای اسالم، در زناشويی زندگی .نه يقین به

 .است جامعه و زوجین مصالح نفع به ،هاآن یهمه که است قوانینی

 .تاس بهتان و دروغ ندارد، را منزل از خروج اجازه زن اينکه اما

 د،خري به نیاز. ) خارج شود خانه از داشت، نیاز هروقت تواندمی زن

 ....(  تفريح به گردش و نیاز رحم، صله به نیاز تحصیل، به نیاز

 زنیا بدون.)کندمی نهی بودن بیرون بیهوده از را زن اسالم اما 

 در که است خطرهايی و هازيان خاطر به هم آن (.رفتن بیرون

 همراه بر هم، رفتن بیرون برای .کندمی تهديد را زن بیرون محیط

 .باشد داشته امنیت احساس زن تا. کندمی تأکید محرم داشتن

 و کوچه در که بازی را هوس صفتان گرگ تواند،نمی کس هیچ

 هستند، خودشان برای شکاری منتظر و زنندمی پرسه هاخیابان

 ؟!بگیرد قرار تجاوز يا تعرض مورد دارد دوست زنی کدام. کند انکار

 خانه در داشت دوست شده، تعرض او به که زنی مطمئناً

 دار لکه شرفش و عفت يعنی اش،سرمايه بزرگترين اما ماند،می
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 دقیقه دو هر در .ببینید را آمريکا در زنان به تجاوز آمار .شدنمی

 !زن يك

 مدام بیهوده مسائل برای زن نیست بهتر خطری، چنین وجود با

 آرامش و امنیت در خودش خانه در ایملکه چون و نباشد بیرون

 منزل در زن کردن زندانی معنای به اين گفتیم کند؟ البته زندگی

 . برود منزل از بیرون به نیازهايش رفع برای تواندمی زن و نیست

 با البته. دارد را منزل از بیرون در کردن کار اجازه حتی زن

 (. باشند خودش جنس هم کار، همکاران، محل در) شرايطی

 به ظلم اسالم دستور اين کنیدمی فکر بازهم وجود اين با حاال

 است؟ زن حقوق

 کتاب در زن، برای طالق حق و شهادت ديه، خصوص در اما

 شده بیان مفصل بطور زنان قسمت در الحاد نوين باتالق رنگین

 .است

 

 آزاد مردان مورد در شبهه: عدالت

 !فريب بازهم

 در .است شده امر تعقل و تفکر به بار هفتاد از بیش قرآن در

 و حقوق کردن قاطی با باز افکن، شبهه منتقد بخش اين پايان
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1811 

 

 کافران، تمام به آن دادن نسبت و حربی کافران به مربوط احکام

 .کنند معرفی توهین و ظلم کتاب را قرآن دارند سعی

 !باطل خیال زهـی، اما

 چه پس .جنگ يعنی حرب گويید،می خودتان. خدعه الحرب

 وها سیاست از دارد؟ نیرنگ، يکی غیرحربی کافران به ربطی

 اسالم به را آن فقط چرا.است جوامع تمام در جنگ، یهاتاکتیك

 دهید؟می نسبت

 اهلل که فهمید، آيه اين از شودمی را قرآن گفتار در عدالت

 :فرمايدمی سبحان

 1حُسْنًا... لِلنَّاسِ ... وَقُولُوا

 .«بگويید نیك سخن مردم با»

  .شودمی اطالق مسلمان و کافر به. هست عام ناس کلمه و

 نکنیــد شبهه: دزدی

 دارند سعی ايشان بازی، مغلطه و تلبیس با باز قسمت اين در

 اسالم اخالقی دستورات تمام .کنند معنا خودشان میل به را آيات
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1812 

 

 مختص مسلمانان با برخورد در فقط خودشان تفسیر به توجه با را،

 .است خودشان جانب از باطلی تفسیر اين که درحالی .دانندمی

 بر غیرمسلمانان، ناموس و جان، مال که کردند، تکرار بارها 

 آنان با خواستند هرکاری توانندمی پس .است حالل مسلمانان

 کافران احکام دهیم،می پاسخ هربار هم ما و. بدهند انجام

 و ندارد کافران بقیه به ربطی( بجنگد تو با آمده که کافری)حربی

 جاری سايرکفار بر آنان، بودن... و مال و الدم حالل احکام اين

 !است حرام حتی و شودنمی اجرا و نیست

 يتیمی بچه و کافر مال توانیدمی شما شده، گفته قرآن کجای در

 و کم را مالش و بگذاريد کاله سرش يا بدزديد؟ را است کافر که

 در غش و دزدی ، تقلب شده، گفته اسالم دين کجای کنید؟ زياد

 نکرديد، ذکر منبعی و سند که است؟ همین جايز کفار با معامله

 !دارد صحت چقدر است مشخص

 :بخوانیم را آيه هم با دوباره بیايد

 

 َأشُدَّهُ  َيبْلُغَ  حَتَّى أَحْسَنُ  هِیَ  بِالَّتِی إِلَّا اْلیَتِیمِ  مَالَ  تَقْرَبُوا وَلَا

 1بِالْقِسْطِ  وَالْمِیزَانَ  الْکَیْلَ  وَأَوْفُوا
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1813 

 

 حفظ باعث که راهی بهترين و) احسن نحو به جز يتیم مال به»

 خداپسندانه یشیوه بدين و)مشويد نزديك( گردد آن ازدياد و

 در و) رسدمی خود کامل ُرشد به يتیم که گاه آن تا(. دهید ادامه

. کند تصرّف خويش مال در تواندمی شايسته یگونه به هنگام آن

 ار ترازو و پیمانه و(. کنید تسلیم خودش به را اموالش وقت اين در

 نه و دبدهی زياد و کم نه) و داريد مراعات دادگرانه و کمال و تمام به

 .«(کنید دريافت زياد و کم

 ایبر را ترازو و پیمانه گفته، يا مسلمان؟ يتیمِ مال نوشته آيا

بینید؟ می آيه در را مسلمان کلمه نکنید؟ شما زياد و کم مسلمان

 اين گونه چه شما دانمنمی! است نکرده بندی طبقه و استثناء آيه

 داديد؟ انجام را کار

 در هم شايد «پندارد خود کیش به را همه کافر» معروف بقول

 .است شده بندی طبقه و نیست همگانی و کلی شما، عدالت عقايد

 

 مطلق طور به ترازو، کردن زياد و کم و دزدی يتیم، مال خوردن

 نباشد! يا باشد مسلمان او مخاطب چه است. خواه حرام مسلمان بر

 اصلش در دزدی. نیست مسلمانان مختص فقط قرآن حکم اين

 اين يقین به هم مسلمانی و هر شود،می قلمداد گناه و زشت کاری
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1814 

 

 ايشان، ادعای کل بر کشیدن بطالن خط برای. داندمی را موضوع

 :فرمايدمی سبحان اهلل که است کافی آيه يك همین

 1أَشْیَاءهُمْ النَّاسَ تَبْخَسُواْ الَ

 .«نکاهید چیزی مردم اموال از»

 

واژه  مسلمان؛ و نگفت .مردم يعنی ،«ناس» گفت کنید، دقت

 .کافر هم و است مسلمان شامل هم که است، عام آيه در مردم

  اين؟ از تر واضح دلیل

 حربی کافر اموال گرفتن غنمیت به دزدی، از ايشان مقصود

 ربط کافران تمام به را، موضوع اين کردن مغلطه با که. است

 بلکه دروغ تنها نه و !است بزرگی دروغ خودش اين و .دهندمی

 !است آشکار تهمتی

 آيند، دزدیمی مسلمانان با جنگ به که حربی کافران اموال

 .شودمی گرفته غنیمت به( کنید دقت) .شودنمی

 قصد که کرديم، کافرانی اشاره هم قبال که همانطور نه، اگر و

 امنیت در توانندمی نپذيرند، هم را اسالم اگر حتی ندارند، جنگ

 دينشان بر قدس فتح از بعد که مسیحیانی مانند. کنند زندگی
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1815 

 

 از تا داشتند وظیفه جا آن بر حاکم مسلمانان حتی و ماندند باقی

 آن که دارد وجود جزيه مسئله تنها. کنند دفاع آنان اموال و جان

باتالق کتاب الحاد نوين  در مفصلی توضیح قبالً  موردش در هم

 .است شده داده رنگین

 يا. کردندمی پرداخت مسلمانان که است زکاتی شبیه جزيه

 کشورهای تمام در که است امروزی مالیات شبیه بگويیم، ترساده

 !دهیممی مالیات چرا ما که نیست معترض کسی و دارد رواج دنیا

 مسلمانان عملکرد به يشان،هاتلبیس توجیه برای هم آخر در

 رفتار با را دينی احکام که اين گفتیم، تر قبل .کنندمی اشاره

 .نیست منطقی و صحیح کنیم، اصلًا قضاوت مردمش

: گفت خواهیم کنیم، استفاده شیوه اين از بخواهیم اگر ماهم 

 دست خودشان گرايی پوچ از بعدها خداناباور و ملحدين اکثر چون

 يا. کرد خواهید خودکشی روزی هم شما پس زنند،می خودکشی به

 .دارند خودکشی اسم به عنوانی خودشان اخالقی یهاآموزه در

 خودشان، دينیی آموزه به مسلمانان از جمعی يا مسلمانی اگر

 خودشان میل باب را آيات يا نیستند، پايبند نکردن دزدی مثالً

 اين شود کهنمی دلیل کنند،می تفسیر مردم اموال در دزدی برای

 .باشد اسالم دين در
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1816 

 

 به اشاره و. زنندمی حرف مردم معنوی حقوق دزدی از ادامه در

 دهند، کهمی ربط داری برده مبحث به و کنندمی انسان آزادی حق

 کتاب از 103تا  92صفحه  کنید مراجعه هم مورد اين پاسخ برای

 .الحاد نوين باتالق رنگین

 چنین ...و دين از خروج و مذهب، انتخاب حق مثال با آخر در و

 خود برای معنوی حقوق از دزدی گويی که کنند،می وانمود

 .ندارد ايرادی هم مسلمانان

 اشعقیده و مذهب انتخاب در مسلمان .نیست اينطور هرگز

 را راه بهترين ها،راه بین از بعد، و کند تحقیق بايد بلکه .است آزاد

 .کند انتخاب

 نکشیـــد نـاحق به را شبهه: کسـی

 همگانی قرآن در گناه،بی هایانسان بودن الدم حرام دستـور

 . نیست مسلمانان مختص و است

 :فرمايدمی تعالی و سبحانه اهلل

 النَّاسَ  قََتلَ فََکأَنَّمَا اْلأَرْضِ فِی فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ  بِغَْیرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ

 1جَمِیعًا

                                                           
 32المائده، آيه . 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1817 

 

 زمین در آنکهبی يا و قصاص بدون را کس، شخصی هر همانا»

 را مردم تمام که است آن مانند بکشد، کند، پا بر فسادی و فتنه

 .«است کشته

 بر در را هاانسان همه فردی، يا شخصی معنـای به «نفساً» واژه

 (.غیرحربی کافر البته)کافر  چه و مسلمان چه. گیردمی

 شمرده گناهان بزرگترين از قتل شرك، از بعد همچنین

 .شودمی

 : فرموده سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر

 1الدِّماء( فی النَّاسِ بَیْنَ يُقْضَى ما )أوَّلُ

 و بررسی مورد قیامت روز مردم میان در که چیزی نخستین»

 .«است هاخون موضوع گیرد،می قرار فیصله

 بايد و ندارند زندگی حق غیرمسلمانان که شما گفته اين پس

 فقط بلکه .است آشکار تهمتی و کذب ادعايی و گفته بشوند، کشته

 حالل ،(است جنگ درحال مسلمین با که کافری) حربی کافران

 .است الدم

 :فرمايندمی سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر
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 مشامش به بهشت بوی برساند، قتل به را معاهدی هرکس»

 مشام به ساله چهل مسافت از بهشت بوی اگرچه و. رسدنمی

 1«.رسدمی

کتاب الحاد نوين  در مرد، و زن ديه تفاوت علت مورد در اما

 توضیح مفصل طور باتالق رنگین، قسمت مباحث مربوط به ديه به

 به) حکم مورد در .است شده بیان تفاوت اين حکمت شده و داده

 ذکر که گناهان از بعضی برای مرگ،( ناعادالنه خودتان تعبیر

 دعقاي جامعه در که زمانی تا بشود، خارج اسالم از که کسی ؛کرديد

 بودن الدم حالل علت اما. شودنمی کشته نکند، تبلیغ را خودش

 کار چه بیاُفتد، آفتی شما باغچه در اگر. است واضح فرد اين

 هب آفت اين چرا؟ چون امـا .بريدمی بین از را آن کنید؟ مسلماًمی

 يا !کند خراب هم راها آن بسا چه و زند،می صدمه محصولتان، بقیه

 بین مخدر مواد فردی اگر غرب، در مثالً اسالم، دنیای از خارج اصالً

  شود؟نمی برخورد او با آيا کند، منتشر مردم

 و کند،می تبلیغ را عقايدش و شودمی خارج اسالم از که کسی

. دارد را محارب حکم کند،می قیام اسالمی جامعه علیه بر که کسی
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1819 

 

 با بايد پس. است آفت همان شبیه اسالمی جامعه برای شخص، اين

 اهداف و حکمت هم، طبق اسالمی شريعت. بشود برخورد او

 .است داده قرار قتل را افراد اين جزای خودش، دورانديشانه

 سرمايه ترين مهم خودش، مسموم عقايد با شخص اين تا

 زنای مورد در .نکند خراب را آنان عقیده و ايمان يعنی مسلمانان

 مفصل بطور الحاد نوين باتالق رنگین، کتاب در هم لواط و محصنه

 .است شده بیان هاعلت

 در که است، اختالف علماء بین هم کافر و برده قصاص مورد در

 .شد داده توضیح بورزيد، عدالت نقدِ قسمت

باشند،  ذمی کافر اگر کنند،می توهین خدا به که کسانی اما 

 . است تعزير شان حکم

. شوندمی تأديب بلکه شوند،نمی قصاص باشند، مسلمان اگر و

 دهند، دشنام سلم و آله و علیه اهلل صلی پیامبر به که کسانی ولی

 برداشته او ذمت که اند، گفته علماء از برخی باشند، ذمی کافر اگر

 ديگر برخی و شودمی کشته که اند، گفته ديگر برخی و شودمی

 اصل در اگر اند،گفته برخی ولی .شودمی تأديب فقط اند،گفته

 اسالم پیامبر به که باشد شده تصريح کفار و مسلمانان بین معاهده

. شودمی کشته وی دهد، دشنام آن از بعد کافر و داد دشنام نبايد
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1820 

 

 دهنده دشنام اگر اما(. هست اختالف علماء بین صورت هر در)

 ارتداد به مربوط احکام و شودمی مرتد کسی چنین باشد، مسلمان

 قبول کسی چنین توبه که اند،گفته برخی. شودمی جاری وی بر

 پذيرفته کند، توبه اگر که، است اين اصح قول اما. شودنمی

 .شودمی

 80 فقط شارب، حد بلکه. شودنمی قتل سبب شراب نوشیدن

 دارد، اشاره خمر شارب قتل به که حديثی و است شالق ضربه

 ناي از و دانسته، منسوخ را حديث آن علماء، اتفاق به قريب جمهور

 .شودنمی عمل آن به رو

 تقادان با توهین که داشت، توجه بايد انتقاد ابتدا مورد در اما و

 خیلی دهد،می اجازه مخالفانش به اسالم .دارد فرق مؤدبانه

 رد فحاشی و توهین اجازه اما .کنند مناظره حتی و انتقاد محترمانه

 .است نشده داده قانونی و دين هیچ

 نگــویید شبهه: دروغ

 راحت حیـايی و ابا هیچ بی الکاذبیـن، که علـی اهلل لعنت 

 منحرف يشانهادروغ با حق راه از را مردم و گويندمی دروغ

 .کنندمی
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1821 

 

 است؟ نکرده ياد گناه عنوان به گويی دروغ از قرآن واقعاً آيا

 مثالً. نیست شکل يك به همیشه و است متفاوت قرآن بیان شیوه

 نماز بر بارها اما .است گناه نخواندن نماز نشده، گفته قرآن در

 پرسیده جهنمیان از وقتی مدثر، سوره در و شده تأکید خواندن

 که پاسخی اولین انداخت؟ جهنم به را شما چیزی چه شودمی

 .«نبوديم نمازگزاران از ما»: است اين دهندمی

 نه؟ يا است گناه نماز ترك کنیدمی فکر حساب اين با شما حال،

 خاصی، هایحالت در حتی که دانیدمی و. است بله پاسخ يقین به

 زا را فرد گاهی نماز، کردن مسخره يا نخواندن نماز عمد به مثالً

 از يکی اسالم دين در گويی دروغ .کندمی خارج دايره اسالم

 . است شده اشاره آن زشتی به بارها قرآن در .است کبیره گناهان

 :مثال عنوان به

 1اْلکَاذِبِینَ  مِنَ کَانَ إِنْ عََلیْهِ اللَّهِ  لَعْنَتَ

 «.!باشد گو دروغ اگر باد او بر خدا نفرين... »

 از و .کندمی معرفی اهلل، لعنت را گو دروغ جزای صراحت به آيه

 همچنین. شودمی روشن و واضح دروغ زشتی قرآن ديگر آيات
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1822 

 

 از کند، يکیمی توصیف را خودش زيبای بهشت سبحان، اهلل وقتی

 :کندمی بیان گويی دروغ و دروغ سخن هیچ نبودن را آن صفات

 1کِذَّاًبا وَلَا لَغْوًا فِیهَا يَسْمَعُونَ لَا

 نه و شنوند،می ایبیهوده و پوچ سخن نه آنجا در بهشتیان(»)

 . «نامیدنی گو دروغ و گويی دروغ

 حديث در وسلم، آله و علیه اهلل صلی مصطفی محمد پیامبر

 :فرمايدمی صحیحی

 اْؤتُمِنَ وَإِذَا أَخْلََف، وَعَدَ  وَإَِذا کَذَبَ، حَدَّثَ إِذَا: ثَالثٌ الْمُنَاِفقِ آيَةُ»

 .2«خَانَ

 خود، هایصحبت در اينکه اول :است چیز سه منافق، نشانه»

 اينکه سوم کند ومی وعده، عمل خالف اينکه گويد، دوممی دروغ

 .«کندمی خیانت امانت، در

 معرفی گويی دروغ را صفت اولین بینید،می که همانطور

 .کنندمی

 بیان گويی دروغ بودن گناه صراحت به که دلیل اين به آيا پس

 ادعا توانیدمی (هستند روشن و واضح آيات که هرچند) نشده

                                                           
 35النبأ، آيه . 1

 33صحیح البحاری، حديث شماره . 2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1823 

 

 به همیشه، گفتن دروغ اينکه نیست؟ اما گناه عمل اين که کنید

 .است دروغ يك خودش است، اين جايز غیرمسلمانان

 : است جايز جا سه در فقط دروغ

 .کند راضى را او تا گويدمی دروغ همسرش به که شخصی-1»

 .گويدمی دروغ جنگ در که شخصی-2

ها آن میان در تا گويدمی دروغ کس دو میان در که شخصى-3

 1«.نمايد برقرار آشتی و صلح

 دروغ حالت سه اين در چرا که بیايد پیش سؤال است ممکن

  است؟ جايز

 و فريب معنای به دروغ که کنم ذکر بايد اول، قسمت مورد در

 (. است حرام عمل اين که) نیست وعده خلف

 اين و. است دوستی و محبت ايجاد برای روشی و شیوه بلکه 

 .زن به مرد و مرد به زن يعنی .است طرفه دو حالت

 جنبه که موارد برخی در توانندمی مرد هم و زن هم يعنی

 دروغ هم به دارد، را خودشان بین هایشوخی و آمیز محبت

 همه در اينکه نه. است محبتشان راستای در عمل اين و. بگويند
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 گاهی باهم، کردن شوخی در مرد و زن طبیعتاً. بگويند دروغ حال

 تو»:گويدمی شوهرش به زن شوخی به مثالً. دارند را دروغ جنبه

 به بخرد، همسرش را برای چیزی بوده قرار مرد مثالً يا .«ای!!ديوانه

 .است موارد دست اين منظور و «خرم!!نمی برايت»:گويدمی شوخی

 بلکه. دانندنمی جايز را کذب لفظ اطالق علماء، از برخی البته

 يا و زن دادن فريب اما. دانستند «توريه» کذب، جای به را آن

 .است حرام علماء اجماع به مرد، دادن فريب

 يك و سیاست جزء جنگ در دروغ. است جنگ در دوم، مورد 

 .است جنگی اقدامات پیشبرد برای دشمن، قبال در جنگی تاکتیك

 فالن که شود اعالم بیسیم در دشمن، قوای تضعیف برای مثالً

 در اين و .است گرفته قرار خودی نیروهای کنترل تحت منطقه

 مثالً يا. شودمی شنود دشمن توسط بیسیم خط که است حالی

 که کند گمان دشمن تا هستند، کم خودی نیروهای که شود اعالم

 نیروهای جبهه، پشت در که درحالی. است طرف کمی نیروی با

 اين دست، که اين از ديگر بسیاری موارد و. هستند زياد خودی

. است شده پذيرفته ملل همه بین ها وجنگ همه در تاکتیك، نوع

 جنگ در را نفر يك مثالً که، است اين دروغ اين از منظور که اين يا
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 در. بگويد دروغ راستی، به اعتراف جای به اسیر آن و کردند اسیر

 .است جايز دروغ حالت اين

حال با اين حساب، وقتی بشود با دروغ، جان کسی را نجات 

داد، يا از ضررهای عظیم احتمالی در آينده جلوگیری کرد، به 

تواند اش مینظرتان دروغ گفتن بهتر است يا راستگويی که نتیجه

 بار و غیرقابل جبران باشد؟ زيان

مورد سوم، برای اصالح بین مردم و از بین بردن کدورت و 

است و درغیر اين صورت دروغ گناه کبیره و عمل زشتی  دشمنی

شود.خواه به مسلمان، خواه به میدر دين اسالم محسوب

 کافران)غیرحربی(.

 

 شبهه: از فحشـــا دوری کنیــد

 در اين قسمت، آيات مربوط به زشتی و گناه بودن فحشا را بیان

نِ اند: که فقط مختص مردان و زناکردند و از تفسیر من عنده، گفته

 آزاد است! 

البته شیوه کار ايشان اين است که آيات را به نفع و با ديدگاه 

خودشان تفسیر کنند و آنچه را که دوست دارند، در مورد آيات 

ی خودشان يك مفتی يا مُفَسِّر هستند! اين که تجاوز بگويند. گوي



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1826 

 

به غیرمسلمانان جايز است، دروغ واضحی است! مسلمان هرگز 

حق تعرض به ناموس کافری را ندارد و بازهم بايد اشاره کنیم، به 

 فرق کافر حربی و باقی کفار. 

جريان کنیز يا برده فقط در مورد کافران حربی است. يعنی فقط 

شود که همراه مردان به میدان به کنیزی گرفته می و فقط زنی

تواند، دختر نابالغ جنگ آمده است. اما در مورد اين که، آيا پدر می

تواند. خودش را بدون رضايت خود دختر، شوهر بدهد؟ بله، می

توجه کنید! نابالغ ! اصالً فرض کنید، از اين بچه برای ازدواجش نظر 

تواند خوب ای که نمیآيا، نظر بچهخواسته شود. چه خواهد گفت؟ 

و بد را از هم تشخیص بدهد، با نظر پدری که تجربه دارد و صالح 

خواهد، يکسان است؟ اصاًل عاقالنه است، برای امر فرزندش را می

مهمی چون ازدواج، از يك کودك نظر خواهی شود؟ مطمئناً آن 

نکند. پدر بهترين انتخاب را خواهد داشت. هرچند اين بچه درك 

اما، آن طور که شما فرموديد هم نیست که کالً نظرخواهی نشود. 

دهد، بلکه، تا زمانی که کودك است و خوب و بد را تشخیص نمی

نظرش مهم نیست. اما همین که بالغ شد، وقتی قرار شد به خانه 

پرسند که آيا راضی بخت فرستاده شود، در قانون شرع، از او می

شود و مجبورش نباشد، حکم عقد فسخ میهستی يا نه؟ اگر راضی 
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نخواهند کرد. )اصاًل در شرع، قرارداد نکاح بدون رضايت دختر 

 )عروس( باطل است.(

سال جايز  6در ضمن اين که ذکر کرديد، مقاربت جنسی قبل از 

گويم البد، در کتاب تفسیر دين جديد شما جايز است. می است،

، متوجه شديم که چون با اين نوع شبهاتی که مطرح کرديد

البته مفتی و مفسری کذاب و »خودتان يك مفتی و مفسر هستید.

 «دروغ گو

هرچند دختر در سنین پايین، با خواست پدر به عقد کسی 

رود. )توجه سالگی به خانه همسر نمی 9درآورده شود، اما تا قبل از 

سال پیش، آن هم در کشور گرمسیری  1400ساله  9کنید دختر 

ساله امروز نیست. در  9ن، قابل مقايسه با دختران مثل عربستا

های گذشته، دختران زودتر رشد مناطق گرمسیر و همچنین قرن

رسیدند.( پس اين ادعا هم کذبی کردند و زودتر به سن بلوغ میمی

 بیش نبود.

 

 شبهه: به پدر و مــادرتان نیکـی کنیـد

 که با پدر بازهم دروغ!سبحان اهلل! کجای دين اسالم، آمده است

 و مادرتان اگر مشرك هستند، بجنگید؟
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ای که اشاره کرديد، فقط گفته جناب دکتر شبهه افکن، در آيه

ن شده پدر و مادر کافرتان را به دوستی نگیريد. نه اينکه با آنا

بجنگید. که علت عدم اين دوستی را هم، بیان خواهیم کرد. اما 

 قبل از آن دوباره آيه را بخوانیم:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَکُمْ وَإِخْوَانَکُمْ أَوْلِیَاءَ إِنِ يَا 

اسْتَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ ِمنْکُمْ فَأُوَلئِكَ هُُم 

 1الظَّالِمُونَ

ز اای مؤمنان! پدران و برادران )و همسران و فرزندان و هر يك »

گاه و دوست ندان ديگر( را ياوران خود نگیريد )و تکیهخويشاو

دينی از خود ندانید( اگر کفر را بر ايمان ترجیح دهند )و بی

 تر باشد(. کسانی از شما، کهدينداری در نزدشان عزيزتر و گرامی

 «. ايشان را ياور و مددکار خود کنند مسلّماً ستمگرند

را بکشید. شما اين آيه نگفته است با آنان بجنگید يا آنان 

تفسیر را از کجا آورديد؟ فقط گفته به دوستی و ياوری نگیريد. 

کنم و علت اصلی و واقعی آن های آن را ذکر میحال، يکی از علت

 را اهلل اعلم.
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 صرفاً جهت تمثیل:

دوستان، تصور کنید شخصی را خیلی دوست داريد يا اصالً 

از آن دشمن، عاشقش هستید. ولی اين شخص دشمنی دارد که 

تان، دوستی آيد. حاال، آيا شما با دشمن اين دوستخیلی بدش می

 کنید؟ می

يا دوستش خواهید داشت؟ طبیعتاً نه. حتی به طور ناخودآگاه، 

 اگر آن دشمن را هم نشناسید، نسبت به او، تنفر خواهید داشت يا

 حداقل به او حس خوبی نخواهید داشت. 

ايم، يعنی اهلل را لمان گذاشتهمان را مسپس، وقتی ما اسم

دوست داريم. در نتیجه کسانی که اهلل را دوست دارند، دوست 

کنند داريم )دوستی به خاطر اهلل( و کسانی را که با اهلل دشمنی می

و دوستش ندارند، دوست نداريم. ولو پدر و مادر ما باشند. چون 

گفته، به هدف اصلی در اسالم، اهلل هست نه خانواده. البته اين 

دهد، تا خودمان معنای ترك خانواده نیست. چون قرآن دستور می

ز امان را از آتش جهنم نجات بدهیم. يعنی بايد دعوت را و خانواده

 خانواده شروع کرد.
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 1يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفَُسکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا...

از آتش دوزخ بر کنار ای مؤمنان! خود و خانواده خويش را »

 «.داريد

ولی وقتی، خانواده مسلمان نشدند، پس ديگر دوستی با آنان، 

برخالف ادعای اسالم ماست. زيرا اين دوستی و حب ممکن است، 

شخص را متمايل به آنان کند و در نتیجه اين کفر بر ايمان فرد 

 اتتاثیر بگذارد. چرا که تأثیر دوستی، امری غیرقابل انکار و اثب

 شود که با آنان بدرفتاری کنیم .شده است. اما اين دلیل نمی

حان ببینید، در مورد رفتار با پدر و مادر مشرك و کافر، اهلل سب

 فرمايد:می چه

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُْشرِكَ بِی مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ ِعْلمٌ فَلَا  

مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ َسبِیلَ مَْن أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا 

 2إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِمَا ُکنُْتمْ تَعْمَلُونَ

هر گاه آن دو )يعنی پدر و مادر(، تالش و کوشش کنند که »

چیزی را شريك من قرار دهی، که کمترين آگاهی از بودن آن )و 

ن( سراغ نداری، از ايشان فرمانبرداری کوچکترين دلیل بر اثبات آ
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 عقايد، کفر و ايمان همگامی و همراهی مکن.)چرا که در مسأله

ی انسان با پدر و مادر ی با خدا، مقدّم بر رابطهجائز نیست، و رابطه

است، و اعتقاد مکتبی برتر از عواطف خويشاوندی است( ولی در 

ای ی بايستهبه گونهعین حال با ايشان در دنیا به طرز شايسته و 

رفتار کن و راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من )با 

اند. سپس، همه به سوی من يکتاپرستی ، طاعت و عبادت( رو کرده

ايد آگاه کردهگرديد و من شما را از آنچه )در دنیا( میبر می

 «.دهم(سازم)و بر طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان میمی

 

گويد، تابع پدر و مادرت باش و همیشه می دقت کنید! آيه

ف فرمانشان را اطاعت کن. مگر اين که به عملی امر کنند که، مخال

 توانی از آنان سرپیچی کنی.شرع و دين اهلل است. فقط آن جا می

 اگه به تو بگويند، برای من شريك قرار بده، اطاعت نکن )يعنی

ر رفتا با آنان بايد چطورپدر و مادرت کافر باشند(. اما با اين حال، 

 کرد؟ 

معروفاً: نیك و پسنديده. و اين شکی در آن نیست. به طور 

 واضح هم موضوع را بیان کرده است.
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پس نیکی به پدر و مادر و خوش رفتاری با آنان، يك بايدِ 

شرعی است. حتی اگر مشرك و کافر باشند. در اين صورت، فقط از 

کنی. و آنان را به طاعت نمیشان، اسخنان مخالف شرع و شرکیات

گیری. چون در اسالم دوست واقعی و عنوان دوست خودت نمی

 حقیقی، دوستی است که به خاطر اهلل باشد!

 از اسماء بنت ابی بکر روايت است:

در زمان رسول اهلل، مادرم که مشرك بود، نزد من آمد. از »

ن است. من آمده و مشتاق می رسول اهلل، پرسیدم: مادرم به خانه

 حضرت فرمود: بلی. با مادرت صله رحمآيا با او صله رحم کنم؟ آن

 «کن.

 

 شبهه: بین مؤمنان را اصالح کنید

شنا آخوانندگان گرامی، احتماالً تا اآلن با ترفند و حیله ايشان 

 شديد!

دانید، گری روش ايشان است. همان طور که میدروغ و مغلطه

 است. آيه 6236سوره دارد و  114قــرآن 

کنند که بتوانند با دروغ و ايشان، دقیقاً آياتی را انتخاب می

سیاه نمايی، آن گونه که مطابق میلشان است، از اين آيات برداشت 
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کنند. به همین سبب، ما هم هربار با آيات و احاديث، داليلشان را 

 کنیم.رد و نیرنگشان را افشا می

 که قرآن گفته است، ای ادعا دارنداين دفعه با استناد به آيه

آيد، اگر فقط بین مؤمنان را اصالح کنید! ابتدا اين سؤال پیش می

دستورات اسالمی و قرآنـی فقـط مختص مسلمانان است، در 

  همین آيه چرا گفته است بین مؤمنان و نگفته است بین مسلمانان؟

 کنیم:دوباره آيه مستدل شده را مرور می

خْوَةٌ فََأصْلُِحوا بَیْنَ أَخَوَيْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ َلعَلَّکُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِ

 1تُرْحَمُونَ

در حقیقت مؤمنان برادران همديگرند. پس میان برادران خود »

م ا رحصلح و صفا برقرار کنید، و از خدا پروا داشته باشید، تا به شم

 «. شود

کنید؟ خیر!  آيا آيه گفته است، فقـط بین مؤمنان اصالح ايجاد

زند! گويا ظاهر آيه به ما رسد آيه از جريانی حرف میمی به نظر

 قبلم را هم بخوانید.ی گويد، برويد آيهمی

 قبل چه گفته است؟ی حال، ببینیم آيه

                                                           
 10الحجرات، آيه . 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1834 

 

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِیَن اقْتََتلُوا َفأَْصلِحُوا بَیَْنهُمَا فَإِْن بَغَتْ 

أَمْرِ اللَّهِ فَإِْن  تَفِیءَ إِلَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى ى الْأُخَْرىإِحْدَاهُمَا عَلَ

 1فَاءَتْ فََأصْلِحُوا بَْینَهُمَا بِالْعَْدلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللََّه يُحِبُّ الْمُقِْسطِینَ

هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان »

 زيد. اگر يکی از آنان در حق ديگری ستم کندآنان صلح برقرار سا

ای که ستم و تعدّی ورزد )و صلح را پذيرا نشود(، با آن دسته

ورزد بجنگید، تا زمانی که به سوی اطاعت از کند و تعدّی میمی

 شود. هرگاه بازگشت وگردد و حکم او را پذيرا میفرمان خدا برمی

ادگرانه صلح برقرار فرمان خدا را پذيرا شد، در میان ايشان د

يرا زسازيد و )در اجرای مواد و انجام شرائط آن( عدالت بکار بريد. 

 «.که خدا عادالن را دوست دارد

گويند، امکان دارد دو گروه که مؤمن هستند اين آيات به ما می

بینشان اختالفی پیش بیايد و در نتیجه جنگ کنند. پس بین آنان 

ادتان باشد که هر دو گروه مؤمن اصالح و صلح ايجاد کنید. اما ي

هستند.يعنی به سبب اين جنگ و اختالف از اسالم خارج 

گويد بین مؤمنان اصالح ايجاد شوند. به همین علت هم مینمی

                                                           
 9الحجرات، آيه . 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1835 

 

مان يادآوری کند که بین خود مؤمنان )افرادی که کنید، تا برای

ايمان خیلی قوی دارند(، هم ممکن است اختالف پیش بیايد. و در 

مان وظیفه ما صلح و سازش بین آن دو گروه مؤمن است! نه آن ز

اينکه فقط بین مؤمنان صلح ايجاد کنید. برای طوالنی نشدن بحث، 

 کنیم:فقط به يك آيه بسنده می

 1...وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ ...

 «.میان مردم به اصالح بپردازيد»

عامـه مردم، يعنـی مردم، دقت شود. و مقصود، « ناس»به کلمه 

ین بايست فقط بچه مسلمان و چه غیرمسلمان است. اگر اصالح می

میان مسلمانان به اصالح »فرمود:شد، آيه میمسلمانان ايجاد می

همان طور که قبالً نیز گفته شد، جناب دکتر شبهه «. بپردازيد

ق کنند که بتوانند، برداشتی طبافکن، دقیقاً آياتی را انتخاب می

از آن آيه ارائه دهند. اگر نه، آيات صريح و واضح  میل خودشان

 قرآن زياد هستند. قضاوت با خوانندگان!
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 شبهه: مؤمنان را مورد تمسخر قرار ندهید

ای را که خودش دانیم دکتر شبهه افکن، چطور آيهنمی

، صرفًا به مؤمنان «قومی، قوم ديگر را تمسخر نکند» گويد:می

که قصد ايشان تنها تفسیر به رأی  دهند؟ از آن جايیاختصاص می

کنند که، فقط مؤمنان را است، معنای آيه را اين گونه عنوان می

مسخره نکنید. تمسخر در اصل، کار زشت و بدی است و به 

 مسلمانان امر شده است، تا هیچ قوم و گروهی را تمسخر نکنند.

های کفار است، که در فرعون يك نمونه از زشت ترين چهره

من پروردگار شما »گفت: می ذکر شده است. کسی کهقرآن 

ورد دانید اهلل سبحان چه طور با او برخاما با اين حال، می«. هستم

 گويد:کند؟ به حضرت موسی میمی

فَقوُال لَُه قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَُّه َيتََذکَُّر أَوْ (یز43)فِرْعَوَْن إِنَّهُ طَغى إِذْهَبا إِلى

 1(44يَخْشى)

نرمى با او سوى فرعون برويد، که طغیان کرده است! اما بهبه»

 «.سخن بگويید. شايد متذکّر شود، يا )از خدا( خشیت بورزد
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اين آيه، بسیار جای تأمل دارد. فردی به ستمگری فرعون را 

کند به آرامی و نرمی حرف تصور کنید! با چنین فردی، اهلل امر می

د همین اهلل، با کفار عادی که آيبزنید! آيا با عقل جور در می

کفرشان به حد و اندازه فرعون هم نیست، با خشونت يا تندی 

برخورد کند؟ مسخره کردن هیچ کس اخالق مؤمنانه نیست، بلکه 

اين کافران هستند و در طول تاريخ هم اين کفار بودند که همیشه 

ه دادند. همان طور کاهل ايمان را مورد تمسخر و استهزاء قرار می

 1مکرّر در قرآن بیان شده است.

 

 شبهه: به مؤمنــان سوءظن نداشته باشیـد

 2يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجَْتنِبُوا َکثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعَْض الظَّنِّ ِإْثمٌ

ها ايد، از بسیاری از گمانای کسانی که ايمان آورده»

 «.استگناه ها بپرهیزيد.که برخی از گمان

اند. اما گمان بد در اين آيه مؤمنان، از گمان بد بردن نهی شده

بردن به اهل کفر و فسق جايز است. چرا که ممکن است از 
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خطرهای احتمالی که از سوی فرد کافر و فاسق برای شخص مؤمن 

پیش بیايد، جلوگیری کند! انتظار داشتن خطر از جانب اين 

 کند.کمك میاشخاص به منظور احتیاط، به مؤمن 

از آن جايی که مشرکان و اهل کتاب، با اهلل و دين اسالم 

توانند دوست دشمنی دارند، طبیعتاً با خود مسلمانان هم، قلباً نمی

باشند. هرچند در رفتار و کردارشان احترام و دوستی را نشان 

 بدهند.

 داند: چرا که مسلمان می

تَتَّبِعَ ِملََّتهُمْ ُقلْ إِنَّ  حَتَّى لنَّصَارَىعَنْكَ الَْیهُودُ َولَا ا وَلَنْ تَرْضَى

وَلَئِنِ اتَّبَْعتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جَاءَكَ ِمنَ الْعِلْمِ  هُدَى اللَّهِ هُوَ اْلهُدَى

 1مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِْن وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ 

 يهوديان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد. مگر»

های نادرست( ايشان اين که، از آيین )تحريف شده و خواسته

ها پیروی کنی. بگو: تنها هدايت الهی هدايت است. و اگر از خواسته

ای و آرزوهای ايشان پیروی کنی، بعد از آن که علم و آگاهی يافته

)و با دريافت وحی الهی، يقین و اطمینان به تو دست داده است(، 
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از جانب خدا برای تو نخواهد بود )و خدا تو هیچ سرپرست و ياوری 

 «.را کمك و ياری نخواهد کرد(

 

 شبهه: در کارهای خصوصی مؤمنان جاسوسی نکنید

بازهم بايد اشاره کرد، جاسوسی تنها در جنگ و برای کافران 

حربی جايز است. و اين يك روش و تاکتیك جنگی در بین همه 

ست. اين امر، بستگی به ملل و اقوام است و برای همه کافران نی

جاسوسی از »شرايط، ظروف و سیاست جنگی دارد. ابتدا اين که، 

چراکه تجسس در امور اهل ذمه، که با «. کفار ذمی جايز نیست

اند، جايز نیست. اما در خصوص کفار مسلمانان پیمان صلح بسته

حربی، در شرايط الزم و ضروری، تجسس جايز است و اين به 

 ی گردد.سیاست جنگی برم

 

 شبهه: به مؤمنــان تهمت نــزنیــد

فقط تهمت نزدن، برای مسلمانان و »دکتر شبهه افکن گفتند: 

در بین خود مسلمانان صادق است، نه برای غیر مسلمانان. و 

 استناد کردند به اين آيه:
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احْتََملَ بُهْتَانًا وَمَنْ يَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ 

  1وَإِثْمًا مُبِینًا

هرکس دچار لغزشی شود يا گناهی بکند، سپس آن را به بی »

گناهی نسبت دهد، به راستی بهتان و گناه آشکاری مرتکب شده 

 «. است

کنیم! آيه ما هم از همین آيه دروغ و تهمت ايشان را آشکار می

 گونه است؟گفته است، گناهی را به کسی نسبت بدهیم که چ

 بريئاً، يعنی: بی گناه

گناه. پس آيا گفته شده، بی گناه مسلمان؟ خیر. بلکه فقط بی

 تهمت زدن به مسلمان يا غیرمسلمان )در کل انسان بی گناه( جايز

 نیست.

ای ديگر برای درك بیشتر عمق زشتی عمل تهمت توجه به آيه

  کنید:

الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُِعنُوا فِی الدُّنْیَا إِنَّ الَّذِيَن يَرْمُوَن الْمُحَْصنَاتِ 

يَوْمَ تَشْهَدُ عََلیْهِمْ أَلِْسنَُتهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ,وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

 1وَأَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا يَعْمَلُوَن 
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خبر ]از همه جا[ و با که به زنان پاکدامن بىگمان کسانىبى»

اند و براى شدهدهند، در دنیا و آخرت لعنت ن نسبت زنا مىايما

ها و و دستدر روزى که زبان (23خواهد بود.) آنان، عذابى سخت

شهادت دادند، مى انجامکه  چهبر آن، بر ضد آنان پاهايشان

 («24دهند.)مى

 شبهه: پشت ســر مؤمنان غیبت نکنیـد

 پیامبر صل اهلل علیه و آله و ابتدا مفهوم غیبت را، از حديث

 سلم دريابیم:

: قَالُوا ؟«الْغِیبَةُ  مَا أَتَدْرُونَ»: قَالَ اللَّـهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ  أَبِی )عَنْ

هُ   إِنْ  أََفرَأَيْتَ: قِیلَ «يَکْرَهُ  بِمَا أَخَاكَ ذِْکرُكَ»: قال. أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ  اللَـّ

 وَإِنْ اْغتَبْتَهُ  فَقَدِ  تَقُولُ  مَا فِیهِ  کَانَ  إِنْ»: قَال أَقُولُ؟ مَا أَخِى فِى کَانَ

 2(«بََهتَّهُ فَقَدْ ِفیهِ يَکُنْ لَمْ

 غیبت، که دانیدمی آيا»: فرمود اهلل رسول: گويدمی ابوهريره»

 به را برادرت»: فرمود. هستند داناتر رسولش و اهلل: گفتند چیست؟

 آنچه اگر: شد گفته. «کنی ياد آيد،نمی خوشش آن از که آنچه
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 اگر»: فرمود است؟ چطور باشد، داشته وجود برادرم، در گويممی

 وی به نباشد، اگر و ایکرده غیبتش باشد، وی در میگويی آنچه

 «.«ایبسته بهتان

 فرمودند: )ذکرك اخاك بما يکره( ) او کما قال(

در مورد برادرت به گونه ايی صحبت کنی که بدش »ترجمه

 «.دبیايد. يا برادر )دينی خود( را به صورتی ياد کنی که بدش بیاي

ق مثالً عیب و ايرادهايش را بیان کنیم. اما، غیبت به طور مطل

حرام نیست. و در بعضی جاها مثل دروغ، به منظور هدفی خاص 

 جايز است.

 ی مباح:هاچند نوع از غیبت

 کند.خواهی  تواند نزد حاکم و قاضی تظلممظلوم می -1

 وقتی بخواهد برای تغییر منکر کمك بگیرد.-2

 هنگام استفتاء از مجتهد، بگويد فالنی اين چنین بر من ظلم-3

 کرده است.

هشدار به مسلمانان که وارد شر و فتنه نشوند و آنان را -4

 نصیحت کند. به شرط اينکه هدفش نصیحت باشد.

. اگر شخصی فسق و بدعت را به صورت علنی انجام دهد -5

بخاری برای جواز غیبت اهل فساد و اهل شرك، به گفتار پیامبر 
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عیینه بن حصن، استدالل ی صلی اهلل علیه و آله و سلم، درباره

کند. هنگامی که، بر علیه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم اذن می

گرفت، و پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم گفت: بدترين برادر 

 عشیره!

صورت، علت هشدار دادن به باقی مردم برای دوری  که در اين

کردن از اين افراد و در امان ماندن از فسق و اعمال زشت آنان 

 است.

در مورد غیبت کردن از کافر ذمی، پیامبر صل اهلل علیه و آله و 

 1فرمايد: )مَنْ سََمّعَ ذِمِّیًّا وَجَبَتْ لَُه النَّارُ(می سلم

 ال سازد، آتش جهنم بر او واجبهرکس عیب کافر ذمی را برم»

 .« شودمی

ولی ذم و غیبت کافر حربی مباح است. که قبالً عنوان شد به 

ا يمنظور آگاهی دادن به مردم، از فساد و خطرهای ناشی از ارتباط 

دوستی با اين اشخاص است. و هر عقل سلیمی هم اين موضوع را 

 پذيرد.می
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 شبهه: دستــورات پیش پــا افتــاده

کنند در اين بخش، چند آيه از قرآن ذکر شده و ايشان ادعا می

 که، اين رفتـارهای اخالقی پیش پا افتاده هستند.

گیريم، خود اين اعمال نیز پیش پس از سخن ايشان نتیجه می

مهم نیست. در ها آن پا افتاده هستند و عمل کردن يا نکردن به

 ام داد؟ اين صورت به چه دلیل بايد اين اعمال را انج

را پیش پا افتاده گذاشتند و از ها آن اعمالی که ايشان اسم

کم کردند. مطمئناً برای شخص چنین ديدگاهی ها آن اهمیت

شود که، انجام دادن يا ندادن اين عمل مهم نیست. پس تداعی می

هم میل و رغبت چندانی نخواهد ها آن نسبت به انجام دادن

 داشت. 

سال پیش  1400د، اين اعمال در جامعه اما اين که اشاره کردن

کنند، عمل میها آن وجود نداشته و امروزه مردم خود به خود به

بینیم! آيا امروزه در چیزی است که ما در جوامع عکس آن را می

کنند يا همه جوامع، مردم خود به خود به اين دستورات عمل می

 نه؟

ز کنند، درحالی مثالً در مجلس، چه دلیلی دارد برای کسی جا با

شوند؟! کدام ديدگاه و شود و معذب میکه جای خودشان تنگ می
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اش عذاب و سختی برای عقل سلیمی، کمك و نیکی را که نتیجه

کند؟ مگر اينکه انتظار داشتن پاداشی در می خود فرد باشد، قبول

بین باشد. آيا اگر اين عمل با وعده شیرين ثواب و پاداشی از طرف 

داند که با تر نیست؟ فرد میتر و شايستباشد، راحت اهلل همراه

اين احسان کوچك و کم، شايد خودش کمی معذب و ناراحت 

ماند و صد البته پاسخ باقی نمیبشود. اما اين عملش در نزد اهلل، بی

 راهی است برای رسیدن به کمال و خودسازی.

آورد پس فرد هنگامی که در اين موقعیت قرار بگیرد، به ياد می

که اهلل به اين عمل امر کرده، پس اين عمل مهم است نه پیش پا 

گیرد و با افتاده. برای همین در اين کار از بقیه سبقت می

 دهد.خوشنودی تمام اين اعمال را انجام می

ترين ترين جزئیات تا بزرگدين اسالم و قرآن، از کوچك

ايت هدف های خودسازی و رسیدن به کمال )اوج بندگی و نهراه

خلقت( را بیان کرده است. ذکر چنین مواردی به شخص ياد آور 

ثمر باقی نتیجه و بیترين اعمال او بیشود که حتی کوچكمی

 نخواهد ماند. چرا که دو نتیجه در پی دارد:

ی اين قبیل اعمال به بهتر و زيباتر شدن رابطه اخوّت و همدل-1

 کند.بین مسلمانان کمك می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1846 

 

ترين اعمال هم پاداش و اين است که کوچكنشان دهنده -2

 ثواب دارند.

البته ايشان آيه را کامل ذکر نکردند. حال ما آن را کامل 

 کنیم:می

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَِذا ِقیلَ َلکُمْ تَفَسَّحُوا فِی اْلمَجَالِسِ فَاْفسَحُوا 

نْشُزُوا يَْرفَِع اللَُّه الَِّذينَ آمَنُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَکُمْ وَإِذَا ِقیَل اْنشُزُوا فَا

  1مِنْکُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعَْملُونَ َخبِیرٌ

ای مؤمنان! هنگامی که به شما گفته شد، در مجالس جای باز »

کنید، جای باز کنید، تا خدا در کار شما گشايش دهد. و هنگامی 

ه بگفته شد، برخیزيد، برخیزيد. اگر چنین کنید خداوند که به شما 

ات اند و بهره ای از علم دارند، درجکسانی از شما که ايمان آورده

 «.بخشدبزرگی می

 

 نتیجـه گیــری

قوانین و احکام اخالقی مندرج در قرآن، از کوچك ترين 

ی اخالقی توضیح داده هاجزئیات تا بزرگ ترين و مهم ترين شیوه
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است و چیزی از مکارم اخالقی، به منظور خودسازی و شده 

رسیدن به اوج مقام انسانی از قلم نینداخته است. اما اين که 

ی اخالقی هاگويید، قرآن برگرفته از محیط اطراف است و ارزشمی

دانید، موجود در آن را با قوانین حمورابی و قوانین کوروش برابر می

قط کافی است که همین قوانین بايد گفت کامالً اشتباه است. ف

 حمورابی را با قرآن مقايسه کنید. خودتان متوجه تفاوت فاحش

خواهید شد. از کوروش هم که جز کتبیه گلی فتح نامه بابل، ها آن

يش )بعل، هاچیزی باقی نمانده است. که در آن هم کوروش از بت

 کند!می نبو، مردوك( ستايش و تمجید

ی خاصی در پشت زمینه دستورات هاتوجه کنید، گاهی علت

های نهفته، به عمق قرآن نهفته است. که با درك و فهم اين حکمت

 شود!دورانديشی و هدف اين قوانین پی برده می

ه اما فراموش نکنیم، قرآن اخالق را طبقه بندی نکرده است. بلک

های طبقاتی با سیاست دورانديشانه خودش، سعی کرده تا تبعیض

ص وامع آن زمان وجود داشته را از بین ببرد. در خصوکه در تمام ج

 .موارد ادعا شده، به نقض حقوق غیرمسلمان و زنان و اسیران و ..

با ادله ذکر شده، کذب بودن تمام اين ادعاها را ثابت کرديم. 

همچنین بحث تشويق، ترغیب، هشدار و تذکر با وجود بهشت و 
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! بازهم منتقد، در آخر به ايمجهنم را هم در مقدمه نقد توضیح داده

کنند، رفتار برخی از مسلمانان که به دستورات اسالم عمل نمی

کند، تا برای نتیجه گیری اثبات کند که اين است اخالق اشاره می

 اسالمی!

در اسالم هرگز گفته نشده است که به جای کمك به فقرا، به 

رد تزئین مساجد بپردازيد. نتیجه گیری و قضاوت براساس عملک

ای از پیروان يك دين، هرگز برهان و حجت قابل قبولی، برای عده

قضاوت بر اصل آن دين نیست. در قرآن بارها به انفاق و کمك به 

فقرا امر شده است. حتی يکی از ارکان اسالم زکات است. همان 

 مالی که بايد به فقرا و نیازمندان داده شود!

کام اسالم، احکامی دين اسالم، دين اعتدال و عدالت است. اح

ی مشخصی، برای اصالح فرد و جامعه هادورانديشانه و در پی هدف

هستند. هرچند شايد گاهی حکمت و هدف اين احکام را درك 

اما «. اسالم دين خشونت و کشتار است»گويد:نکنیم. منتقدمی

های اسالمی گذشته، عکس تاريخ و شواهد به جا مانده از حکومت

کند. همچنین در زمان حال، نتقد را ثابت میقضاوت و ادعاهای م

رشد سريع و افزايش آمار تازه مسلمانان در جوامع غربی، که 
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بیشترشان به سبب اخالق زيبا و کامل بودن دين اسالم، به اين 

 کند.پیوندند، خالف ادعای ايشان را ثابت میدين می

ه هرگز قرآن، ظلم را قبول نکرده و بلکه به شدت با آن مبارز

 کرده است. به عنوان مثال در اين آيات:

  1إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

 «.شوندکنند رستگار نمیافرادی که ظلم می»

 «.کنیمحتما ستمکاران را نابود می» 2لَنُهْلَِکنَّ الظَّالِمینَ 

هان، نفرين خدا بر ستمگران » 3أاَل لَعْنَةُ اللَّهِ َعلَی الظَّالِمینَ 

 «.باد

 «.نابود باد گروه ستمکاران» 4بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمینَ

 «.ظالم يار و ياور ندارد» 5وَ ما لِلظَّالِمینَ مِنْ أَنْصارٍ

ها خواهم به ظالم» 1ای ُمنْقَلَبٍ يَنَْقلِبُونَوَ سَیَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا

 «.تلخی خواهند داشتگفت، که چه عاقبت 
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ستمگران نه دارای » 2ما لِلظَّالِمینَ مِْن حَمیمٍ وَ ال شَفیعٍ يُطاعُ 

دوست دلسوزند، و نه دارای میانجیگری که میانجی او پذيرفته 

 «.گردد

 و همچنین درحديثی روايت است که پیامبر فرمودند: 

رای )از دعای مظلوم بترسید اگر چه کافــر باشد.]زيرا[ کفر او ب

 3خودش است.(

شاعر نامدار مسلمان، سعدی، شعری در مورد ظالم و مظلوم 

 نوشته است که آوردنش در اينجا خالی از لطف نیست:

 ست مظلوم، ز آهش بترسنخفته»

 ز دود دل صبحگاهش بترس

 نترسی که پاك اندرونی شبی

 برآرد ز سوز جگر ياربی

 چراغی که بیوه زنی بر فروخت

 شهری بسوخت بسی ديده باشی که

 پريشانی خاطر دادخواه
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 «براندازد از مملکت پادشاه

ها، هرگز ها و تلبیسو در پايان جناب منتقد، شما با اين دروغ

های مسلمان را از دينشان دل زده کنید، و توانید، جواننمی

، ها را نسبت به دين اسالم بدبین کنید. چرا که امروزهنغیرمسلما

های امثال شما باور بشود. فريب و دروغمانند گذشته نیست که 

تواند با تحقیق و مطالعه، راحت به امروزه، هرکسی بخواهد، می

ی کنیم مبارزهکذب بودن ادعاهای شما پی ببرد. ما هرگز فکر نمی

شما با اسالم، به ضرر اين دين باشد. بلکه آن را منفعت تلقی 

ه دين اسالم را ب کنیم. چراکه اين شما و امثال شما هستید، کهمی

ها کنجکاو و درگیر شويد، ذهنشناسانید و باعث میمردم می

تحقیق شوند. به يقین افرادی را که در جستجوی حقیقت باشند، 

 اهلل هدايت خواهد کرد.

يُرِيدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَِّه بِأَفْوَاِههِمْ وَاللَُّه مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرَِه 

 1نالْکَافِرُو
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يشان خاموش هاخواهند نور )آئین( خدا را با دهانمی»

گرداند. هرچند که گردانند.ولی خدا نور )آئین( خود را کامل می

 «.کافران دوست نداشته باشند
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 در قرآن: اقتصاد 13فصل 

 نويسنده: کیوان عثمانی

 

 شبهه: اسالم سیستم اقتصادی ندارد.

ترين و کنند که اسالم بهترين و کاملمی مسلمانان ادعا

تواند برای مکتب يا سیستم اقتصادی را دارد که می ترينعادالنه

 آل را فراهم کند. درکل جهان تا قیامت، پیشرفت و عدالتی ايده

صورتیکه اسالم اصال سیستم اقتصادی ندارد و صرفا بعضی از 

غیرمسلمین، خريد و ی اقتصادی )مثل غارت اموال رفتارهای ساده

فروش, قرض, زکات و ارث( را که در محیط عربستان و نقاط ديگر 

رواج داشته با اندك تغییراتی مطرح کرده و بس. ازاين معدود 

رفتارهای اقتصادی، تعدادی متکی به سنت است و موارد کمتری 

 .در قرآن آمده است

 پاســـخ:

سالم آن را قبول شود و ااوالً: تعريفی که از اقتصاد ارائه می

دارد، بايد مطابق با قانون اسالمی باشد. از نظر متفکران مسلمان، 

چون دين اسالم جامع است لذا نظام اقتصادی آن نیز شامل و 
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در  –از ديدگاه علمای قديم–جامع است. در قانون اسالمی اقتصاد 

تعريف فقه معامالت آمده است و در لغت به معنی اعتدال و تعادل 

 و خرج است و قرآن کريم نیز بر اين معنی تصريح دارد. در دخل

 1قَوَاماً  ذَلِكَ  بَیْنَ وَکَانَ  يَقْتُرُوا وَلَمْ يُْسرِفُوا لَمْ أَنفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

( خانواده و خود برای مال) کردن خرج هنگام به که کسانیند و»

 دو اين میان در بلکه و، گیریسخت نه و کنندمی رویزياده نه

 .«کنندمی رعايت را اعتدال و رویمیانه( حد بخل، و اسراف يعنی)

ثانیاً: سیستم اقتصادی اصواًل متغییر است، سیستم اقتصادی در 

سال پیش چگونه بوده در کشورهای توسعه يافته؟ و اکنون  500

سال پیش چگونه بوده؟ نظام اقتصادی  400چگونه است؟ در 

بر معیار زمان به عوامل ديگری نیز همیشه ثابت نیست و عالوه 

بستگی دارد همچون توزيع ثروت، عدالت، تعادل تولید و غیره. 

البته اين عوامل بر نوع نظام اقتصادی تأثیر دارند اما ذات نظام 

اقتصادی در اسالم به خودی خود وجود دارد و اسالم آن را تنظیم 

ول است. شمو سازماندهی نموده، به عبارت ديگر ثابت و جهان
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های اقتصادی همین بس که نظام اقتصاد اسالمی در برابر ديگر نظام

 داری و اشتراکی، فعال و پويا و بلکه ارجحیت دارد. سرمايه

عامل بد توزيعی يکی از مشکالت نظام اقتصادی است که اسالم 

 داند.می راه حل آن را در گرو توزيع مناسب

 لِلَّذِينَ کَفَرُوا الَّذِينَ قَالَ  اللَّهُ رََزقَکُمُ مِمَّا أَنْفِقُوا َلهُمْ قِیلَ  وَإِذَا

 1مُِبینٍ  ضَاللٍ فِی إِلَّا أَنْتُمْ إِنْ َأطْعَمَهُ اللَّهُ يَشَاءُ لَوْ مَنْ أَنُطْعِمُ آمَنُوا

 شما به خدا که يیچیزها از: شود گفته آنان به که هنگامی و»

 به اآي: گويندمی مؤمنان به کافران کنید، احسان و انفاق است، داده

 و) دادمی بدو خوراك خواستمی خدا اگر که بدهیم خوراك کسی

 با است؟ ما نخواسته چنین الهی مشّیت مگر کرد؟نمی فقیرش

 روشنی و آشکار گمراهی در شما (ورزيمنمی مخالفت الهی مشیّت

 «.هستید

 فرمايد:هــ(، می 40ی چهارم علی رضی اهلل عنه )م خلیفه

 2غنی( به منع بما إال فقیر جاع )فما
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 را او حق توانگرى آنکه جز نماند گرسنه فقیرى پس هیچ»

 «.بازداشته

 های نظام اقتصاد اسالمی و راه حل عالج فقر برخی از ويژگی

 مال، مال خداوند است و بشر در استفاده کردن از آن جانشینان

ر ملکیت ديگران در بدست گرفتن اموال هستند. به عبارت ديگ

خصوصی يا عمومی يا دولت برای ثروت در اسالم، ملکیت مطلق 

نیست، بلکه مالك حقیقی خداوند متعال است ولذا از آن سؤال 

 خواهد شد.

 1النَّعِیمِ  عَنِ يَوْمَئِذٍ  لَتُسْأَُلنَّ ثُمَّ

 «.شد خواهید بازخواست نعمت و ناز از روز آن در سپس»

د دهد مادامی که فقر وجود داری غنی بودن را نمیاسالم اجازه

 و برای فقیر حقی را از مال غنی قرار داده است.

 2آَتاکُمْ الَّذِی اللَّهِ مَالِ مِنْ وَآتُوهُمْ

 بديشان است داده شما به خدا که خدا ثروت و مال از و»

 .«بدهید

 1وَاْلمَحْرُومِ ِللسَّائِلِ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ وَفِی
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1857 

 

 و گدايان برای( زکات جز) سهمی و حقی شانيیدارا و اموال در»

 .«بود دستتهی بینوايان

 2السَّبِیلِ  وَابْنَ وَاْلمِسْکِینَ حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَا وَآتِ

 و موّدت و يینیکو و رحم صله: قبیل از) را خويشاوند حق»

 هصدق و زکات: قبیل از را راه در وامانده و مستمند حق و ،(محبّت

 «.بپرداز ،(احسان و

 کند، زمانی کهثروت و مالکیت را برای اشخاص ضايع نمی اسالم

ی اسالمی از نظر معیشت و حد نیازمندی، مشکلی آحاد جامعه

ا نداشته باشند، دولت بايد برای شهروندان آن را تضمین کند، زير

رسد و هر کس به دنبال عمل و تالشش در زمین، به ثروت می

 از ارادت شخص باشد.ممکن است گاهی نیزخارج 

 3اکْتََسبْنَ  مِمَّا نَِصیبٌ وَلِلنِّسَاءِ اْکتَسَبُوا ِممَّا نَصِیبٌ لِلرِّجَالِ

( هم) زنان و آورندمی فراچنگ آنچه از دارند نصیبی مردان»

 آورند:.می دست به آنچه از دارند نصیبی

 1يُظْلَمُونَ  ال وَهُمْ أَعْمَاَلهُمْ َولِیَُوفِّیَهُمْ عَمِلُوا مِمَّا دَرَجَاتٌ وَلِکُلٍّ
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 بر هستند( درکاتی و) درجاتی دارای( کافران و مؤمنان) همه»

 ایسز و جزا خداوند وسیله بدين تا اند،داده انجام که اعمالی طبق

 چهی و بدهد کاست و کم بی و کمال و تمام به را کردارشان و رفتار

 .«نشود بديشان ستمی گونه

 بَعْضَهُمْ  وَرَفَعْنَا الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِی مَعِیشََتُهمْ بَیْنَهُمْ قَسَمْنَا نَحْنُ

 2سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِیَتَّخِذَ  دَرَجَاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ

 تقسیم میانشان دنیا زندگی در را آنان معیشت که ميیما اين»

 از ضیبع تا ايم،داده يیهابرتری ديگر برخی بر را برخی و. ايمکرده

 و(. کنند خدمت يکديگر به و) گیرند کار به را ديگر بعضی آنان

 «.است بهتر کنندمی آوریجمع آنچه تمام از پروردگارت رحمت

 3الرِّزْقِ  فِی بَْعضٍ َعلَى بَعْضَکُمْ فَضَّلَ وَاللَّهُ

 هداد برتری روزی نظر از ديگر برخی بر را شما از برخی خداوند»

 «.است

 فرمايند:سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم می

 (1اتقى لمن بالغنى بأس )ال
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 برای کسی که تقوا دارد، ثروت اشکال ندارد.

 بین االقتصادی والتوازن اإلسالم»برای اطالع بیشتر به کتاب 

عه الفنجرى رحمه اهلل مراج شوقى ، اثر دکتر محمد«والدول األفراد

 اسلوبی نیکو بیان نموده است.شود که اين مباحث را با 

اً ای که در خدمت فرد و جامعه نباشد شديداندوزیاسالم با مال

 مخالف است.

 اللَّهِ  سَِبیلِ  فِی يُنفِقُونَهَا وَال وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ  يَکْنِزُونَ  ... وَالَّذِينَ

 2أَلِیمٍ  بِعَذَابٍ فَبَشِّْرهُمْ

 داخ راه در را آن و کنندمی اندوخته را نقره و طال که کسانی و»

 همژد دردناکی بسیار و بزرگ بس عذاب به را آنان نمايند،نمی خرج

 .«بده

                                                                                                               

فیصل –؛ الناشر: دار إحیاء الکتب العربیة 2141ح  724/  2سنن ابن ماجه  .1

 عیسى البابی الحلبی

 الرياض–الناشر: مکتبة الرشد؛  1188ح  444/  2شعب اإليمان للبیهقی 

 م 2003–هـ 1423 األولى،: الطبعة
–؛ الناشر: دار الکتب العلمیة 2131ح  3/  2المستدرك على الصحیحین للحاکم 

 م1990–1411لى، األو: الطبعة بیروت
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ثالثون عاما فی »آقای لیون رونتی محقق فرانسوی در کتاب 

 أفضل هو الکثیرون يعیبه الذی الدين هذا گويد: )إنمی« االسالم

 (1...وأدبی واقتصادی طبیعی دين فهو عرفته، دين

گیرند، که بسیاری بر آن عیب می همانا اين دين )اسالم(»

برترين دينی است که شناختم. آن دين فیزيکی، اقتصادی و ادبی 

 «است.

زيسته است، نزد م، می 17آدام اسمیت فرانسوی که در قرن  

 اقتصاددانان غربی به عنوان پدر اقتصاد معرفی شده است در حالی

عبدالرحمن بن خلدون در کتاب قرن قبل از وی،  4که بیش از 

 ی تاريخش قضايای اقتصادی را طرح و بیان نموده است.مقدمه

 گويد:دکتر نبیل سمالوطی در اين باره می

 "سمیث آدم": مثل الغرب علماء سبقوا المسلمین العلماء )أن

 االقتصاد علم مؤسسی من وغیر "1776 سنة األمم ثروة" کتابة فی

 مجال فی الکبرى القضايا دراسة فی قرون أربعة من بأکثر الغرب فی

                                                           
 للنشر الشروق دار: الناشر ؛248 ص للنبیل السمالوطی اإلسالمی المجتمع بناء .1
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 أکثر فی االقتصادية القضايا لهذه خلدون ابن تعرض وقد. االقتصاد

 1مقدمته.( فصول من فصل من

دانشمندان مسلمان بیش از چهار قرن در رويارويی با قضايای 

ای بزرگ در زمینه علم اقتصاد، سبقت گرفتند از دانشمندان غربی

و ساير  "1776ثروت ملل سال "ی اسمیت نوسندههمچون آدام 

ر دبانیان علم اقتصاد در غرب. ابن خلدون اين قضايای اقتصادی را 

 های مقدمه کتابش آورده است.بیشتر از يك فصل از فصل

ود خشود مگر اينکه ثالثاً: پیشرفت و عدالت و تغییر برقرار نمی

 مردم خواهان آن باشند.

 مَا يُغَیِّرُواْ َحتَّى قَوْمٍ عَلَى أَنْعَمَهَا نِّعْمَةً مُغَیِّراً يَكُ لَمْ اللّهَ بِأَنَّ  ذَلِكَ

 2بِأَنفُسِهِمْ

 گروهی به که را نعمتی هیچ خداوند که است خاطر بدان اين»

 تغییر را خود حال آنان که اين مگر دهدنمی تغییر است داده

 «. دهند
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اتر جامعه است بلکه فراسالم نه تنها به دنبال برپايی عدالت در 

 از آن به دنبال برپايی احسان نیز است.

 1وَاإلِحْسَانِ بِالْعَدْلِ  يَأُْمرُ اللّهَ إِنَّ

 «.دهدنیکوکاری دستور می و دادگری به خداوند»

 رابعاً: قرآن و سنت به عنوان دو مصدر اساسی اسالم به داد و

کرده است و  ستد، تجارت، صنعت، دامداری و غیره اهتمام و توجه

ن ااصول و قواعدی را برای هريك از اين موارد ارائه داده است که 

 شود.شاء اهلل در ادامه برخی از آن بیان می

 

کرده، آن هم  مطرح نکاتی ساده را تنها شبهه: قرآن

 گذرا

و  ربا و قرض انفال، صدقه، و زکات فروش، و خريد تنها قرآن

 اين و کرده مطرح را ارث و جزيه و غیرمسلمین اموال غارت

 ارائه جمله، چند يا يك حد در گذرا، و کلی نیز بصورت را مباحث

 و تولید و تولید ابزار مثل واقعی معنای به اصال اقتصاد و است کرده

 ینحوه و آن مسائل و پول و آنان و روابط کار و سرمايه و توزيع
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 هاده و اقتصادی عدالت ی ايجادنحوه و طبیعی منابع مالکیت

 فراتر چیزی هیچ ديگر قرآن بعبارت. نیست قرآن در ديگر مبحث

 و ندارد پیش سال 1400 عربستان محیط اقتصادی یساده روابط از

 خدا خدا بود، از قرآن اگر. است قرآن بودن بشری بر تأيیدی اين

اطالع  اقتصادی پیچیده روابط و اقتصاد دانش و آينده به نسبت

 و تولید اقتصادی، پیشرفت برای درستی و مؤثر هایراه و داشت

 .کردمی ارائه ثروت یتوزيع عادالنه

 پاســـخ: 

اوالً: اين مواردی که اسم برده شده است همچون خريد و 

رود و فروش، قرض و غیره به خودی خود در نظام اقتصادی بکار می

 اسالم قواعد و قوانینی برای تنظیم اين امور ارائه داده است.

هايی ی قرض، زکات، ارث و حتی جزيه خود راه حلمسألهثانیاً: 

برای رفع مشکالت اقتصادی جامعه است و به طور مفصل در قرآن 

خواهد تصريح شده است. ظاهراً اين معترض میها آن و سنت به

ها قرار بدهد آنگاه گفته شود راه خداوند لقمه را در دهن انسان

آيد؟! ی بشری چه کار میهحل کامل است، پس تفکر و تعقل و اراد

خداوند مشکالت فقر و امثال آن را بیان فرموده و علل بروز فقر و 
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هايی برای بر طرف کردن آن را نیز در جامعه تبین نموده راه حل

 کنند.ها هستند که کوتاهی میاست لکن اين انسان

 توان ازثالثاً: ويژگی بارز قرآن همین است که در هر عصری می

سال پیش با توجه به نوع  1400ای آن استفاده کرد و در هآموزه

محدوديت فرهنگ و اقتصادی که بر جامعه آن زمان حاکم بوده راه 

هايی را ارائه داده است و همین روال در طول تاريخ پابرجا حل

 است.

ی کنونی بشر، توزيع نامناسب ثروت، ناعدالتی در جامعه

شد بامل بروز فقر در جامعه میاندوزی، از جمله عوااقتصادی و مال

که قرآن به اين عوامل تصريح کرده است و خاص يك مقطع زمانی 

 ها همین مسأله جاری و ساری است.نیست بلکه در تمام دوران

 1مِنکُمْ  اْلأَغْنِیَاء بَیْنَ  دُولَةً يَکُونَ لَا کَیْ

 بدست دست شما ثروتمند اشخاص میان در تنها اموال»

 .«نگردد

 عَن تِجَارَةً تَکُونَ  أَن إاِلَّ ِبالْبَاطِلِ بَْینَکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأُْکلُواْ الَ

 2تَرَاضٍ
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 :همچون نامشروعی هایراه از يعنی) ناحق به را همديگر اموال»

 تصرّف) که اين مگر نخوريد( و... قمار، ربا، غصب، خیانت، دزدی،

 رضايت از که باشد ستدی و داد( طريق از ديگران اموال در شما

 «.بگیرد سرچشمه( طرف دو باطنی)

 اللّهِ  سَِبیلِ فِی يُنفِقُونَهَا واَلَ وَاْلفِضَّةَ الذَّهَبَ يَکْنِزُونَ  وَالَّذِينَ

 1أَلِیمٍ  بِعَذَابٍ فَبَشِّْرهُم

 داخ راه در را آن و کنندمی اندوخته را نقره و طال که کسانی و»

 همژد دردناکی بسیار و بزرگ بس عذاب به را آنان نمايند،نمی خرج

 «.بده

در ضمن در آينده به اين شبهه که غنائم جنگی، غارت اموال 

نیستند نیز پاسخ مبسوطی خواهیم داد لکن عقول برخی از 

 معترضان از درك واقعیات عاجز است.

 

 

 ثروت و فقر خواست خداستشبهه: 

 1مَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ َيبْسُُط الرِّْزقَ لِ
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 اند که ]اين[ خداست که روزى را براى هر کس کهآيا ندانسته»

 «.گرداندبخواهد فراخ يا تنگ می

قُلْ إِنَّ رَبِّی يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَِمن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا 

 2يَعْلَمُونَ 

براى هر کس که بخواهد بگو پروردگار من است که روزى را »

 «.دانندگرداند لیکن بیشتر مردم نمىگشاده يا تنگ مى

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیَْنهُم مَّعِیشََتُهمْ فِی 

الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَْعنَا بَعْضَهُمْ َفوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخَِذ بَعُْضهُم بَعْضاً 

 3خْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ َخیْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَسُ

ما ]خدا[  ؟کنندآيا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى»

ز ايم و برخى امعاش آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده

ا تايم آنان را از ]نظر[ درجات باالتر از بعضى ]ديگر[ قرار داده

را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار  ]ديگر[بعضى ها آن بعضى از

 «اندوزند بهتر استتو از آنچه آنان می
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 فقر و: مؤيد جبر هستند. به اين بیان که ثروت اينگونه آيات اوالً

همه به خواست خداست و نقش بشر در نظر گرفته نشده است. 

های مخالف علم تجربی و دانش اقتصاد است و با واقعیت: ثانیا

سازگار نیست. بديهی است که رشد اقتصادی به عوامل عینی 

متعددی بستگی دارد، از جمله منابع موجود در يك کشور، 

و تاريخی، رشد علمی و تکنولوژيك، سیستم  يیموقعیت جغرافیا

حکومتی، طراحی اقتصادی و تالش فرد و جامعه. و گرنه بايد 

به خواست  بپذيريم که فقر آفريقا و غنای کشورهای پیشرفته تنها

اند خداست. در قرآن اين عوامل واقعی در نظر گرفته نشده

 بنابراين اقتصاد بعنوان يك علم اصال مورد قبول قرآن نیست.

 پاســخ:

اوالً: خداوند متعال باتوجه به اين که مطلقاً خالق و مالك آسمان 

، آل 107، بقره / 3، فاطر / 62، غافر / 62و زمین است )زمر / 

(، پس بر همین اساس انسان و 40و  18و  17، مائده / 189عمران / 

ی ساير موجودات نیز که از مخلوقات خداوند هستند تحت سلطه

رسان خداوندی هستند، و به اين صورت است که خداوند روزی

باشد، لکن اين با تالش و جهدی که خود انسان در پی مطلق می
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باشد انسانی می شود چرا که اين از خصائص خلقتدارد محقق می

 ی اين دنیا چنین است.و الزمه

را  ثانیاً: با توجه به اين که خداوند رزق و روزی تمام موجودات

ده (، از طرفی قوانینی را نیز معین نمو38بر عهده دارد )انعام / 

است از جمله حالل و حرام، و تبین کرده است که اگر از راه 

 ز راه نامشروع باشد حراممشروع اين رزق بدست آيد حالل و اگر ا

ی است. پس نسبت رازق بودن به خداوند مطلق است لکن در نحوه

بدست آوردن و کسب اين رزق حالل انسان مختار است لذا اسالم 

وند ی حالل و حرام رزق تأکید دارد نه ذات رزق. زيرا خدابر مسأله

 متعال خود رازق است و انسان در بدست آوردن اين رزق يا به طور

/  39ی )کند ومنافاتی ندارد اين با آيهحالل و يا حرام اقدام می

 فرمايد:نجم(، که خداوند می

 1سََعى مَا إِلَّا لِْلإِنسَانِ لَّیْسَ وَأَن

 خود آنچه جز نیست ایبهره و پاداش انسان برای که اين و»

 «.است نموده تالش آن برای و است کرده

شرح النسفیه فی العقیدة »دکتر عبدالملك السعدی در کتاب 

 گويد:می« االسالمیة
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کسبی و تالشی ها آن اعمالی هستند که انسان در ايجاد

اختیاری دارد مانند خوردن و نوشیدن، ايستادن و نشستن، راه 

رفتن و کسب معاش، و ساير وظايف و واجبات. اين نوع اعمال از 

ا از نظر نظر ذات فعل مخلوق خداوندند نه از نظر صفات فعل. ام

 نوانذات فعل، خداوند تمايل به آن را در انسان آفريده و عقل را بع

و اراهنما به او اعطا کرده است و قدرت و قابلیت آن اعمال را در 

 آفريده است، همانطور که تمام مقدمات و وسائل مادی و معنوی را

ز بوجود آورده است، منتهی خداوند متعال بعد اها آن برای پیدايش

 ا ازآفريند. امکه انسان فعل را قصد کرد آن را در اختیار او میاين

، مکروه، يا پسنديده، خیر يا نظر صفات آن فعل که نیك يا زشت

. شر باشد وابسته به اختیار انسان و اراده و کسب و اکتساب اوست

شود[ پس میل و ]به همین خاطر مستحق پاداش يا کیفر می

آفريده است که در خور و مناسب  استعداد را خداوند در انسان

 ی ازانجام اعمالی است که دارای ثواب يا کیفرند و انتخاب انجام يک

 ی انسان است. دو فعل ]خوب يا بد[ وابسته به اراده

 کار هر( کَسَبَتْ[ يعنی: )انسان مَا از اين رو خداوند فرمود: ]لَهَا

 اْکَتسَبَتْ[ و مَا هَاداده ]وَعَلَیْ انجام خود برای دهد انجام( که نیکی)

، پس 286است. بقره /  کرده خود زيان به بکند( که بدی) کار هر
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اين نوع اعمال دوجهت دارند يکی آنکه با قدرت و تمکین الهی 

-گويند، دوم آنکه به ارادهشوند و آن را مخلوق خداوند میواقع می

 1ی انسان است و آن را کسب يا اکتسابی نامند.

شـ( در پاسخ به 1383احمديان رحمه اهلل )م  عالمه عبداهلل

 انديشانی که اين دست آيات را تعارض و تناقض تصور کردند،ساده

 گويد:می

ها آن های قرآن با برخی ازاوالً:، امکان ندارد برخی از آيه

ن تعارض يا تضاد و تناقض داشته باشند، زيرا اگر چنین چیزی امکا

قريش در اوج اعتالی سطح  داشت، اديبان عرب و مخصوصاًمی

 آگاهی از خواص کالم بلیغ و درك محسنات و معايب کالم و در اوج

شدت خصومت و عداوت با پیامبر و با اسالم و مسلمین از آن 

 که بزرگترين عیب و نقص کالم به شمار–هاتعارض و تضاد و تناقض

های قرآن ی آيهکردند، در صورتی که دربارهبحثی می –آمده اند

ز تعريف صريح و تمجید ضمنی و اعتراف به عجز خود و اعجاز ج

 اند.های قران چیزی نگفتهآيه
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 وها ثانیاً: دانشمندان مبرز اسالمی برای درك درست معانی آيه

علم اصول »علمی را به نام ها آن های علمی از مفاهیماستنباط

های آن علم، وضع کردند و مطابق يکی از اصول و قاعده« فقه

های قرآن امری در چندين محل به قیدی يا به هرگاه در آيه

ر قیدهايی مقید شده بود، اگر در جايی به طور اطالق ذکر گرديد د

 معنی کردن آن مطلق بايد آن قید يا قیدها را منظور نمود.

ثالثاً: تعلق دو مشیت به امری؛ يکی مشیت کلی و عام باری 

چ تضاد و تناقضی تعالی و ديگری مشیت بشری، مستلزم هی

ها که به عنوان جزئی از اجزاء علت نخواهد بود. زيرا مشیت انسان

اعمال و احوال آنان مورد بحث است، در طول مشیت کلی و عام 

باری تعالی واقع است نه در عرض آن. يعنی فرض قضیه اين نیست 

که خدا دارای مشیتی باشد که هرکاری را بخواهد انجام دهد و 

ز در کنار مشیت خدا مشیتی داشته باشند که کارهايی ها نیانسان

را بخواهند انجام دهند، بلکه فرض قضیه اين است که خدا دارای 

يابد. از جمله مشیت عامی است که هر کاری بخواهد تحقق می

اينکه خواسته و مشیت او به اين امر تعلق گرفته که انسان در 

اشد و آنچه را جهت تحقق اعمال و حاالت خود دارای مشیت ب

خواست، انجام دهد و بديهی است هرکاری را انجام داد اعم از 
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واجبات يا محرمات و... بدون واسطه از مشیت وی و با واسطه از 

ها در مشیت خدا سر بر آورده است. پس اعمال و حاالت انسان

-تحقق میها آن یو تحت تأثیر ارادهها آن عین اينکه به خواست

ی عام در مشیت کلی باری تعالی واقع و مشمول ارادهيابند، عموماً 

 1باشند.خدا می

ثالثاً: خود معترض معترف است که رشد اقتصادی به عوامل 

متعددی بستگی دارد و يکی از عوامل رشد اقتصادی طراحی آن 

 ، اتفاقاً اسالم بر عوامل رشد اقتصاد تأکید–نه فقط طراحی–است

 بیان خواهد شد. دارد که ان شاء اهلل در ادامه

رابعاً: غنای کشورهای ثروتمند و فقر کشورهای آفريقايی و 

هايی است که اين کشورهای همگی از ناعدالتیها آن امثال

ثروتمند در حق اين کشورهای فقیر اعمال کردند. مگر غیر اين 

است که همین کشورهای استعمارگر غربی، کشورهای آفريقا و 

های مديدی را به تاراج بردند و سالآسیايی و آمريکای جنوبی 

تحت زورگويی و استبداد و استعمار خود قرار دادند؟! عالوه بر آن 

در واقعیت اين کشورهای استعمارگر هستند که فقیرند )فقر 
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منطقی( چرا که ثروتمندی خودشان را در تاراج اين کشورهای 

اين  دانستند. چرا؟ چونآسیايی و آفريقايی و آمريکای التین می

های طبیعی )معادن طال، نقره، الماس، نفت، کشورها دارای ثروت

را به تسلط بر آن حريص کرده ها آن گاز و...( بسیاری بوده که

 است.

 

شبهه: قرآن با تفریط تمام دارایی انسان را حاصل 

 داندتالشش می

ی مقابل، قرآن جانب تفريط را گرفته و همه درست در نقطه

لیس لإلنسان  داند:ناشی از تالش خود انسان میانسان را  يیدارا

 1إال ما سعى

 «.برای انسان هیچ چیزی جز تالش او نیست»

انسان  يیگفته برای انسان چیزی بجز تالش او نیست. يعنی دارا

ی تالشش. واضح است که اين سخن کند در نتیجهرا منحصر می

انسان ربطی به تالش او  يیغلط است چون بخش عظیمی از دارا

های ژنتیکی، تمام صفات و رفتارها و ندارد مثل تمام ويژگی
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گیرد و مثل ارث و اش میتاريخی–يیعقائدی که از محیط جغرافیا

مثل منابع طبیعی يك کشور و مثل تکنولوژی و علم که از 

 گیرد.گذشتگان در اختیار هر نسل قرار می

 

  پاســـخ:

عمال اکند بلکه به ثروت و مال انسان داللت نمیاوالً: اين آيه به 

ی کسب وی است داللت دارد و آن خوب و بد انسان که نتیجه

د باشد. آيات قبل و بعد از آن بر اين قضیه شاهپاداش و عقاب می

 است.

 بر را ديگری گناهان بار هیچکس که»1أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ أَلَّا

 «.کشدنمی دوش

 جزای و سزا( کارش برابر در) سپس»2الْأَوْفَى الْجَزَاء يُجْزَاهُ ثُمَّ

 «.شودمی داده کافی

ه ثانیاً: اين آيه به مسؤلیت اشخاص اشاره دارد به اين معنی ک

هرکسی در گرو عمل خويش است مانند اين آيات که به آن تصريح 

 کند.می
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 کار خود برای جز کسی هیچ» 1عَلَْیها إِلَّا نَفْسٍ  ُکلُّ تَکْسِبُ واَل

 «.کندنمی

 مَا وَعَلَْیَها کَسََبتْ مَا لَهَا ُوسْعَهَا إاِلَّ نَفْساً اللّهُ يُکَلِّفُ  الَ

 تکلیف شيیتوانا اندازه به جز کس هیچ به خداوند» 2اکْتََسبَتْ 

 و وظائف او از شخص قدرت میزان از باالتر گاه هیچ و) کندنمی

 خود برای دهد انجام( که نیکی) کار هر( انسان. خواهدنمی تکالیف

 «.است کرده خود زيان به بکند( که بدی) کار هر و داده انجام

 3فَعََلیْها أَساءَ وَمَنْ فَِلنَفْسِهِ، صالِحاً عَمِلَ مَنْ

 که کس هر و، کندمی خود نفع به بکند نیك کار که کس هر»

 «.کندمی خود زيان به بکند بد کار

دو دیدگاه قرآن اشتباه است: یعنی فقر و  شبهه: هر

ثروت فقط از خداست و تمام دارای انسان حاصل تالش 

 .اوست

 

                                                           
 164سوره انعام، آيه  .1

 268سوره بقره، آيه  .2
 15و سوره جاثیة، آيه  46آيه  سوره فصلت، . 3



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1876 

 

 زا ناتوانی و رفتن تفريط به گاهی رفتن و افراط به گاهی اصوال

 نه است ناآگاه و ناتوان کار انسان موضوع، يك جامع و کامل بیان

 مطلق فاعل و را مالك خدا خواستهمی طرفی از محمد. خدا کار

 خواست و به دست فقط و فقط کار همه و چیز همه که کند معرفی

 و زمان اما در. است کرده مطرح را اول سری آيات بنابراين اوست،

-نمی نیز را انسانی هایفعالیت نقش که شده متوجه ديگری مکان

ما  اال لالنسان لیس» مطلق یجمله بنابراين گرفت ناديده توان

 نقش و مفروض خدای نقش بین نبوده قادر و است را گفته «سعی

 عوامل نقش و بشر نقش و نیست بشر از تالش ناشی که منابعی

 اقتصادی، رياضی روابط مثل خارج است بشر توان از که ديگری

 بشری است نداشته چون اطالع دهد انجام را معقولی بندیجمع

 از فراتر چیزی بوده و عربستان پیش سال 1400 بشر حد در ناآگاه

 .است دانستهنمی را آن

 پاســخ:

اين سخن از جهالت اين آقای مغرض است به علوم اسالمی و 

که دکترا را به –خاصتاً علوم قرآنی، تعارضی که اين شخص جاهل 

اطالعی از علوم قرآن است، هر علمی ناشی از بی –کشديدك می

ی دربارهدارای اصطالحات خاص به خود است که اگر کسی بخواهد 
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آن سخن بگويد بايد به آن مصطلحات آگاه باشد نه اين که صرف 

برداشت شخصی آن هم بدون تخص از آن علوم باعث شود به 

 ای واهی بپردازد.ی نظريه، آن هم نظريهارائه

ی اول مطلق هستند و همانطور که قبالً گفته شد، آيات دسته

رت و علم و صفات ی دوم مقید. آياتی که از رزق و قدآيات دسته

ديگر برای خداوند متعال سخن فرموده داللت بر اطالق و آيات 

-ديگر که اين صفات را به انسان نسبت داده است دال بر قید می

کند و به عبارت ديگر انسان موصوف به آن صفات در طول صفات 

خداوند متعالی است که خالق وی است نه در عرض خداوندی، و 

اه دو را باهم اشتباه گرفته است که اين اشتب اين آقای معترض اين

 ناشی از جهل او به علوم اسالمی است.

 

 

 و غیرمسلمانان مهمترین اموال( دزدیدن) شبهه: غارت

 مدینه دوران در مسلمانان آمد در منبع ترین اصلی
 

 غنیمت آن به قرآن در که بود غیرمسلمانان اموال دزديدن

 کار هیچ راشدين، خلفاء و محمد دوران در مسلمین .شودمی گفته
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 مسلمانان ثروت تمام تقريبا و انجام ندادند اساسی تولیدی

 يافتمی تحقق عمده دو صورت به دزديدن اين. بود دزدی محصول

 اموال تمامی غارت شامل. نظامی تجاوز دوم و زنیکاروان يکی

گوسفند،  تجاری، اموال شتر، شامل شدمی غیرمسلمانان

 گرفته برده بعنوان که کودکان و زنان و زندگی لوازم ،يیموادغذا

 بنی مثل) کردندمی نابود را قوم يك کل که مواردی در .شدندمی

 . کردندمی تصرف نیز را هايشانخانه و و مزارع سرزمین( قريضه

 اين در. نبود امان در دزدی مسلمانان از مالی هیچ خالصه

 حیات و شد زندگینمی انديشه هیچگاه که چیزی به هادزدی

 زنان ماند، مخصوصامی زنده آنان از کسی اگر که بود غیرمسلمانان

 ادامه به زندگی توانندمی اموالشان غارت از پس چگونه کودکان، و

رسول  یسیره در مثال سیره کتب در هاغارت اين مبسوط. دهند

 واقدی مغازی و طبری تاريخ در( هشام ابن يا) اسحق ابن اثر اهلل

 .اندگرفته قرار تحلیل مورد "محمد رفتار نقد" کتاب و در اندآمده

اينگونه  که باشد داشته ترديدی منصف انسان که کنمنمی گمان

 در تواندمی که غنیمتی. صرفند يیخودرنده و گریوحشی کارها

 دشمن هایسالح گرفتن فقط باشد قبول مورد جنگ دفاعی يك

 را خوردهشکست دشمن اموال یکلیه اينکه نه .بس و است متجاوز
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 اينکه به توجه با. بازماند زندگی یادامه از حتی که کنی غارت

 را تجاوز يا که بود محمد تجاوزکارانه هایجنگ یکلیه تقريبا

 اشقبلی تجاوز به در پاسخ يا و بدر مثل بود کرده شروع خودش

. بگیرد غنیمت از کفار چیزی هیچ نداشت حق محمد احد، مثل بود

 از ثروتمند مملو بسیار شهر يك به فقیر یقريه يك از مدينه اما

 طريق از همه شد غالم و کنیز و يیموادغذا و اموال و احشام

 .دزدی

 پاســخ:

مد آترين منابع در اين سخن که اموال غیر مسلمانان اصلی :اوالً

و  دکردنمسلمانان بوده، افتراء و بهتان است. مسلمانان خود کار می

-های ديگر که در آن عصر مرسوم بوده دستدر کشاورزی و حرفه

 های سیره، تاريخ،خوردند. اين مطلب در کتابرنج خودشان را می

 حديث و تفسیر و غیره به صراحت بیان شده است.

يکی از صحابی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به اسم ابوهريره 

 فرمايد:هــ( می 58رضی اهلل عنه )م 
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إخواننا من المهاجرين کان يشغلهم الصفق باألسواق، وإن إن )

 (1إخواننا من األنصار کان يشغلهم العمل فی أموالهم

ن و برادران انصارما برادران مهاجرمان در بازار مشغول تجارت،

 بودند.هم مشغول کشاورزی می

 نويسد:هــ( در تفسیرش می671امام قرطبی رحمه اهلل )م 

اهلل عنهم يتجرون ويحترفون وفی أموالهم وکان الصحابة رضی )

 (2يعملون

 کردند.تجارت و کار میبا اموالشان صحابه رضی اهلل عنهم 

 فرمايد:قیس بن ابی غرزة رضی اهلل عنه می

کنا فی عهد رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم نسمى السماسرة )

 فمر بنا رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه

                                                           
؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى،  118ح  35/  1صحیح البخاری .  1

 هـ1422

–دار الکتب المصرية؛ الناشر:  14/  13الجامع ألحکام القرآن للقرطبی .  2

 م 1964–هـ1384 الثانیة،: الطبعة القاهرة
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فقال يا معشر التجار إن البیع يحضره اللغو والحلف فشوبوه 

 (1بالصدقة.

ما در زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم سمساری اسم 

 گذاشته شده بوديم، رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بر ما عبور

 : ایفرمود کرد و ما را به اسمی که بهتر از اسم اولی بود نام نهاد،

همانا معامله )خريد و فروش( با دروغ و قسم جماعت تاجران! 

 همراه است، با صدقه دادن مخلوطش کنید.

کان ) فرمايد:هــ( می 58سیده عائشه رضی اهلل عنها )م 

 (2أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم عمال أنفسهم

رنج خودشان اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از دست

 کردند.ارتزاق می

                                                           
 بیروت–الناشر: المکتبة العصرية، صیدا ؛ 3326ح  242/  3سنن أبی داود .  1

فیصل –الناشر: دار إحیاء الکتب العربیة ؛2145ح  726/  2سنن ابن ماجه 

 عیسى البابی الحلبی
: الطبعة بیروت–؛ الناشر: مؤسسة الرسالة4721ح  445/  4 يیالسنن الکبرى للنسا

 م 2001–هـ 1421 األولى،

؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 2071ح  57/  3صحیح البخاری .  2

 هـــ1422
 بیروت–؛ الناشر: دار إحیاء التراث العربی 847ح  581/  2صحیح مسلم 
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 فرمايد:هــ( می 58بن جُندب رضی اهلل عنه )م سمرة 

کان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله وسلم يتجرون فی )

 (1البحر إلى الشام

اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله و سلم در دريا به سوی 

 کردند.شام تجارت می

 گويد:می هــ(،90تابی سعید بن مسیب رحمه اهلل )م 

اهلل صلى اهلل علیه وسلم يتجرون فی بحر  کان أصحاب رسول)

 (2الروم , منهم طلحة بن عبید اهلل وسعید بن زيد بن عمرو بن نفیل

اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در دريای روم تجارت »

ن ی آنان: طلحه بن عبیداهلل و سعید بن زيد باز جمله .کردندمی

  «عمرو بن نفیل

ماضی استمراری، يعنی تجارت و  =يم: کان + فعل مضارع گومی

 کشاورزی، کار همیشگی صحابه بوده است.

 تعريف تاجر و تجارت 

                                                           
؛الناشر: المکتب اإلسالمی , دار  313 ح 197/  1المعجم الصغیر للطبرانی .  1

 م1985–1405بیروت , عمان الطبعة: األولى، –عمار
 القاهرة–؛الناشر: دار الحرمین 3313ح  331/  3المعجم األوسط 

–بیروت–؛ الناشر: مؤسسة الکتب الثقافیة 76إصالح المال البن أبی الدنیا ص .  2

 م1993–هـ1414ولى، األ: الطبعة لبنان
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 1التِّجَارَة: التصّرف فی رأس المال طلبا للربح

 تجارت يعنی: تصرف در سرمايه براى سود و منفعت

دانان در کتاب المعجم الوسیط که به کوشش جمعی از لغت

 آمده است:« اجرــت»ف شده است در تعريف مصری تألی

)التاجر( الشخص الذی يمارس األعمال التجارية على وجه 

 2االحتراف بشرط أن تکون له أهلیة االشتغال بالتجارة

تاجر شخصی است که به اعمال تجاری به شکل حرفه مشغول 

 است به شرطی که وی شايستگی اشتغال به تجارت داشته باشد.

ر و از مسلمانان در آن عصر قبل از ظهور اسالم تاجبرخی  :ثانیاً

انی ازرگبارزگان و ثروتمند بودند و در اثنای ظهور اسالم نیز به کار ب

 خود مشغول بودند.

 :فرمايدهــ(،می 57سیده عائشه رضی اهلل عنها )م 

 3کان أبو بکر من أتجر قريش حتى دخل فی اإلمارة

                                                           
؛ الناشر: دار القلم،  164المفردات فی غريب القرآن للراغب االصفهانی ص .  1

 هــ 1412–دمشق بیروت الطبعة: األولى–الدار الشامیة

 القاهرة–؛ الناشر: دار الدعوة 82/  1المعجم الوسیط .  2

 الرياض–؛ الناشر: مکتبة الرشد 22182ح  467/  4مصنف ابن أبی شیبة .  3

 هــ1409 األولى،: الطبعة
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بود تا اينکه به سِمَت ابوبکر رضی اهلل عنه تاجرترين قريش 

 داری مشغول شد.حکومت

در طبقات –با اسنادش– هــ(230امام ابن سعد رحمه اهلل )م 

 نويسد:الکبری می

وکان رجال تاجرا فکان يغدو کل يوم السوق فیبیع ويبتاع، »

وکانت له قطعة غنم تروح علیه، وربما خرج هو نفسه فیها، وربما 

 «1للحی أغنامهمکفیها فرعیت له، وکان يحلب 

 داد رفت و به]ابو بکر[ مردى بازرگان بود و همه روز به بازار مى

را ها آن پرداخت، چند گوسفندى هم داشت که شامگاهو ستد مى

آوردند، گاهى شخصاً گوسفندانش را به چرا مى برد و پیش او مى

گرفت، معمواًل گوسفندان گاه کس ديگرى اين کار را بر عهده مى

 دوشید.را براى آنان مىقبیله 

                                                                                                               

ار د؛ الناشر:  57ح  91الحث على التجارة والصناعة ألبی بکر بن الخالل ص 

 هــ 1407 األولى،: الطبعة السعودية–العاصمة، الرياض

–؛ الناشر: مؤسسة الکتب الثقافیة 75إصالح المال البن أبی الدنیا ص 

 م1993–هـ1414 األولى،: الطبعة لبنان–بیروت
 األولى،: الطبعة بیروت–؛ الناشر: دار صادر 186/  3سعد  الطبقات الکبرى البن.  1

 م 1968
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روايت نموده هــ( در صحیحش  256امام بخاری رحمه اهلل )م 

 :است

قال عبد الرحمن بن عوف، لما قدمنا المدينة قلت: هل من »

سوق فیه تجارة قال: سوق قینقاع وقال أنس: قال: عبد الرحمن 

 «1دلونی على السوق وقال عمر: ألهانی الصفق باألسواق

ف رضی اهلل عنه فرموده: هنگامی که وارد عبدالرحمن بن عو

 مدينه شديم، گفتم: آيا دراينجا بازاری برای تجارت وجود دارد؟

يد: گوگفتند: بازار قینقاع. و انس ]بن مالك[ رضی اهلل عنه می

بن ]عبدالرحمن ]بن عوف[ فرمود: مرا بر بازار راهنمايی کنید. عمر 

ه بازار مرا مشغول کرد خطاب[ رضی اهلل عنه فرمود: داد و ستد در

 است.

در طبقات  –با اسنادش– هــ(230امام ابن سعد رحمه اهلل )م 

 نويسد:الکبری می

کان عثمان رجال تاجرا فی الجاهلیة واإلسالم، وکان يدفع ماله »

 «2قراضا

                                                           
 هــ1422؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى،  65/  3صحیح البخاری .  1

 األولى،: الطبعة بیروت–؛ الناشر: دار صادر 60/  3الطبقات الکبرى البن سعد .  2

 م 1968
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 عثمان در دوره جاهلى و اسالم مردى تاجر بود و اموالش را به

 داد.مضاربه مى

 : فرمايدمی هــ(، 68رضی اهلل عنهما )م عبداهلل ابن عباس 

کانت عکاظ، ومجنة، وذو المجاز، أسواقا فی الجاهلیة، فلما کان 

لَیَْس عَلَْیکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا اإلسالم، فکأنهم تأثموا فیه، فنزلت: 

 1فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ 

 عکاظ، مجنة و ذوالمجاز بازارهايی در جاهلیت بودند، هنگامی

که اسالم ظهور کرد ]مسلمانان[ گمان کردند در موسم حج 

]مشغول شدن به تجارت در اين بازارها[ گناه است پس اين آيه 

نیست اين که از فضل پروردگار خود  نازل شد: گناهی بر شما

 برخوردار شويد )و در ايام حج به کسب و تجارت بپردازيد(. 

ن از زيد ب يد:گومی هــ( 106تابعی ابو المنهال رحمه اهلل )م 

آن  ارقم و براء بن عازب رضی اهلل عنهما در باره صرافی سؤال کردم

 دو فرمودند:

                                                           
؛ الناشر: 2050ح  53/  3صحیح البخاری . فی مواسم الحج .198 ، آيهبقرة. سوره  1

 هـــ1422دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1887 

 

کنا تاجرين على عهد رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم، فسألنا »

رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم عن الصرف، فقال: إن کان يدا بید 

 «1فال بأس، وإن کان نساء فال يصلح

کرديم. در اهلل صلى اهلل علیه وسلم تجارت می در زمان رسول

 )صرافی(، از رسول اهلل صلى اهلل علیه مورد معامله پول با پول

وسلم پرسیديم. آنحضرت فرمود: اگر معامله، نقدی باشد، اشکالی 

 ندارد اگر نسیه باشد، درست نیست.

اری اصوالً اسالم به کار و فن و صنعت و کشاورزی و دامد :ثالثاً

ار اهمیت داده است و مسلمانان را به اين مشاغل ترغیب و بسی

 تشويق نموده است.

هُوَ الَّذِی جَعََل لَکُمُ اْلأَرْضَ َذلُوالً فَامْشُوا فِی مَنَاکِِبهَا وَُکلُوا مِن 

 2رِّزْقِهِ 

او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و »

 .«دا بخوريدجوانب آن راه برويد، و از روزی خ

 1فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الَْأرْضِ وَابْتَغُوا مِْن فَضِْل اللَّهِ

                                                           
؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 2060ح  55/  3صحیح البخاری .  1

 هـــ1422

 15. سوره ملك، آيه  2
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ال آنگاه که نماز خوانده شد، در زمین پراکنده گرديد و به دنب»

 .«رزق و روزی خدا برويد

 يهآهــ( در تفسیر اين  510امام ابو محمد البغوی رحمه اهلل )م 

 نويسد:می

أی إذا فرغ من الصالة فانتشروا فی األرض للتجارة والتصرف »

 «2فی حوائجکم، وابتغوا من فضل اهلل، يعنی الرزق وهذا أمر إباحة

از نماز فارغ شديد پس در زمین برای تجارت و  يعنی؛ هرگاه

هايتان پراکنده شويد و به دنبال فضل معامله و حصول نیازمندی

 و اين امری مباح است. ،د(خداوند باشید يعنی؛ رزق )درآم

 3وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِی اْلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضِْل اللَّهِ 

گروهی ديگر برای جستجوی روزی و به دست آوردن نعمت »

 .«کنندمی خدا در زمین مسافرت

 يد:گوامام ابو محمد البغوی رحمه اهلل می

 (1يعنی المسافرين للتجارة يطلبون من رزق اهلل)

                                                                                                               
 10. سوره جمعه، آيه  1

 بیروت–اء التراث العربی؛ الناشر: دار إحی93/  5معالم التنزيل فی تفسیر القرآن .  2

 هــ 1420، األولى: الطبعة

 20. سوره مزمل، آيه  3
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يعنی مسافرانی که در راه تجارت به دنبال رزق خداوند »

 «هستند.

هــ( از قول  1332عالمه جمال الدين القاسمی رحمه اهلل )م 

 نويسد:می امام سیوطی رحمه اهلل

ی تجارت اصل و اين آيه در باره .(2هذه اآلية أصل فی التجارة)

 اساس است.

 يد:گوهــ( می 41ابو برده بن نیار رضی اهلل عنه )م 

سئل رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم أی الکسب أطیب أو »

 «3أفضل؟ قال: عمل الرجل بیده، وکل بیع مبرور

                                                                                                               
 بیروت–؛ الناشر:دار إحیاء التراث العربی172/  5معالم التنزيل فی تفسیر القرآن .  1

 هــ 1420، األولى: الطبعة
 1418–األولى: الطبعة بیروت–؛ الناشر: دار الکتب العلمیه 346/  9محاسن التأويل .  2

 هــ

الرياض –؛ الناشر: مکتبة الرشد 1173ح  435/  2شعب اإليمان للبیهقی .  3

 م 2003–هـ 1423الطبعة: األولى، 
–؛ الناشر: دار الکتب العلمیة 2158ح  12/  2المستدرك على الصحیحین للحاکم 

 م 1990–1411 األولى،: الطبعة بیروت



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1890 

 

از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم سؤال شد کدام کسب و کار 

تر يا بهتر است؟ آنحضرت فرمود: مردی که با دست خودش پاك

 و هر داد و ستد درستی. کار کند،

هــ(  40از امام علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه )م همچنین 

 روايت شده است که فرمود:

سئل النبی صلى اهلل علیه وسلم أی األعمال أزکى؟ قال: کسب »

 «1المرء بیده

ر تاز پیامبر صلی اهلل علیه و سلم پرسیده شد، کدام کارها پاك

 است؟ آنحضرت فرمود: شخصی که با دست خودش کار کند.

 اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت است، فرمودند:از رسول 

 «2خیر الکسب کسب يدی العامل إذا نصح»

                                                           
الرياض الطبعة: –مکتبة الرشد ؛ الناشر: 1182ح  441/  2شعب اإليمان للبیهقی .  1

 م 2003–هـ 1423األولى، 
الرياض –؛ الناشر: مکتبة الرشد 1180ح  440/  2شعب اإليمان للبیهقی .  2

 م 2003–هـ 1423الطبعة: األولى، 

–یة؛الناشر: دار الکتب العلم 419/  1أخبار أصبهان ألبی نعیم األصبهانی 

 م1990–هـ 1410 األولى،: الطبعة بیروت
ى، الرياض الطبعة: األول–؛ الناشر: مکتبة الرشد 851ح  262معجم ابن المقرئ ص 

 م 1998–هـ 1419
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1891 

 

 رنج کارگر است وقتی که خیرخواه باشد. بهترين کسب، دست

است که  شده از سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت

 فرمودند:

التاجر الصدوق األمین مع النبیین والصديقین والشهداء يوم »

 «1القیامة

دار، روز قیامت همراه با پیامبران، تامان یبازرگان راستگو

 .استصديقین و شهیدان 

 از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت است ديگر در حديثی

 که فرمودند:

ما أکل أحد طعاما قط، خیرا من أن يأکل من عمل يده، وإن نبی »

 «1اهلل داود علیه السالم، کان يأکل من عمل يده

                                                           

 مصر–؛ الناشر: مصطفى البابی الحلبی 1209ح  507/  3سنن الترمذی .  1

 م 1975–هـ 1395 الثانیة،: الطبعة

–؛ الناشر: دار الکتب العلمیة2143ح  7/  2المستدرك على الصحیحین 

 م1990–1411 األولى،: الطبعة بیروت

؛ الناشر: دار المغنی للنشر والتوزيع،  2581ح  1653/  3سنن الدارمی 

 م 2000–هـ 1412المملکة العربیة السعودية الطبعة: األولى، 
: ةالطبع لبنان–؛ الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 2813ح  387/  3سنن الدارقطنی 

 م 2004–هـ 1424 األولى،
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1892 

 

رنجش، نخورده است. و هرگز کسی غذايی بهتر از غذای دست

ا خود، غذهمانا داوود پیامبر خدا علیه السالم همیشه از دست رنج

 .خوردمی

 

 توجه اسالم به امر کشاورزی 

از سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روايت شده است که 

 فرمودند:

 «2غرسهاإن قامت الساعة وفی يد أحدکم فسیلة فلی»

اگر قیامت برپا شد در حالی که در دست يکی از شما نهال 

 درختی بود پس آن را بکارد.

 سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:

ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فیأکل منه طیر أو »

 «3إنسان أو بهیمة، إال کان له به صدقة

                                                                                                               
؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 2072ح  57/  3البخاری صحیح .  1

 هــ1422

 المدينة المنورة–؛ الناشر: مکتبة العلوم والحکم7408ح  17/  14مسند البزار .  2

؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة:  2320ح  103/  3صحیح البخاری .  3

 هــ1422األولى، 
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1893 

 

بذری، بیافشاند و هر مسلمانی که درختی، غرس نمايد يا 

انسان، پرنده و يا حیوانی، از آن بخورد، برايش صدقه محسوب 

 گردد.می

ار اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اعم از مهاجرين و انص

 رضی اهلل عنهم نیز به کشاورزی و زراعت در مدينه مشغول بودند.

 :فرمايدمی هــ(، 58ابوهريره رضی اهلل عنه )م 

األنصار للنبی صلى اهلل علیه وسلم: اقسم بیننا وبین قالت »

إخواننا النخیل، قال: ال فقالوا: تکفونا المئونة، ونشرککم فی الثمرة، 

 «1قالوا: سمعنا وأطعنا

یان ها را مانصار به پیامبر صلى اهلل علیه وسلم گفتند: نخلستان

 لیه عما و برادران ]مهاجرمان[، تقسیم نمائید. رسول اهلل صلى اهلل

ار کها سپس، انصار به مهاجرين گفتند: شما در باغ .وسلم فرمود: نه

کنید ما نیز شما را در محصوالت آن، شريك خواهیم کرد. 

 کنیم.مهاجرين گفتند: اين را قبول می

 

                                                                                                               
 بیروت–الناشر: دار إحیاء التراث العربی؛  1553ح  1189/  3صحیح مسلم 

؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى،  2325ح  104/  3صحیح البخاری .  1

 هــ1422
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1894 

 

 اهتمام اسالم به دامداری 

ا نیء رضی اهلل عنهها( از امهــ94عروة بن زبیر رحمه اهلل )م 

که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به وی  روايت کرده است

 فرموده است:

گوسفندی نگهداری کن، زيرا در « 1اتخذی غنما فإن فیها برکة»

 آن برکت است.

و در لفظی ديگر سیدنا رسول اهلل صلوات اهلل علیه چنین 

 فرمودند: 

زيرا در آن  اری کنید،دگوسفند« 2اتخذوا الغنم فإن فیها برکة»

 برکت است.

 يد:گوهــ( می 90ابو ظبیان رحمه اهلل )م  تابعی

قال لی عمر بن الخطاب: يا أبا ظبیان، کم عطاؤك؟ قلت: ألفان »

وخمسمائة، قال له: يا أبا ظبیان، اتخذ من الحرث والسابیاء من قبل 

 «1أن تلیکم غلمة قريش، ال يعد العطاء معهم ماال

                                                           
فیصل عیسى –؛ الناشر: دار إحیاء الکتب العربیة 2304ح  773/  2سنن ابن ماجه .  1

 البابی الحلبی
–النشر: مکتبة ابن تیمیة ؛ دار1039ح  426/  24المعجم الکبیر للطبرانی .  2

 القاهرة
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1895 

 

چقدر  ان!ای ابو ظبی عمر بن خطاب رضی اهلل عنه به من فرمود:

د: درآمد داری؟ گفتم: دوهزار و پانصد )درهم يا دينار(، عمر فرمو

ه ای ابو ظبیان! با اين مالت کشاورزی و دامداری کن قبل از اينک

 فرزندانی به دنیا بیاوريد که ثروتی نداشته باشند.

 

اهتمام اسالم به صنعت و ساخت و ساز، شهرسازی و 

 سازی  صنعت کشتی عمران و...

 2وَاصْنَعِ الُْفلْكَ ِبأَعْیُِننَا وَوَحْیَِنا

 و )به نوح وحی شد که( کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم»

 .«وحی ما بساز

سازی رونق بسیار خوبی داشت امیه صنعت کشتیدر زمان بنی

 های دريايی به طوری که:ی ناوگانخصوصاً در زمینه

می فی بداية تکوينه قد بلغ عدد قطع األسطول البحری اإلسال»

مائتی مرکب، ثم تطور على يد الدولة األموية لیبلغ فی عهد 

 «1سلیمان بن عبد الملك ألف وثمانمئة سفینة کبیرة

                                                                                                               
 بیروت–؛ الناشر: دار البشائر اإلسالمیة 576ح  202األدب المفرد للبخاری ص .  1

 م1989–1409 الثالثة،: الطبعة

 37 ، آيههود. سوره  2
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1896 

 

 200های دريايی اسالمی در ابتدای ساختشان به تعداد ناوگان

سواره رسید سپس به دست دولت امويه در عهد سلیمان بن 

 سیدند.کشتی بزرگ ر 1800عبدالملك به 

 

 صنعت دفاعــی 

 2وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اْعمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِی السَّْردِ  

 ه او)و ب آهن را )همچون موم( برای او )داود پیامبر( نرم کرديم،»

های های کامل و فراخ بساز، و بافتهدستور داديم( که زره

 . «متناسب کنها( را به اندازه و ی آنها)حلقه

 3وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَْیلِ 

 وتوانید نیروی )مادی برای )مبارزه با( آنان تا آنجا که می»

 .«های ورزيده آماده سازيدمعنوی( و )از جمله( اسب

اين آيات به صنعت دفاعی اشاره دارد و در هر مقطع و زمانی 

باتوجه به پیشرفت علوم در اين زمینه متفاوت است، از عصری 

                                                                                                               
؛ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،  263/  1الدولة األموية للصالبی .  1

 م 2008–هـ 1429 الثانیة،: الطبعة لبنان–بیروت

 11و  10، آيات سبأ. سوره  2

 60، آيه انفال. سوره  3
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1897 

 

های گرفته که شمشیر و امثال آن بوده، و در عصر کنونی که اسلحه

باشد و سبك و سنگین و متنوع مصاديق اين صنعت دفاعی می

 نیروی بازدارنده است.

 

 شهرسازی و آبادانی 

آباد  مناطق بسیاریها آن در زمان خلفای راشدين و بعد از

طور ه ب شدند و شهرهای جديدی توسط مسلمانان بناء گرديد.

مثال در عصر خالفت عمر بن خطاب رضی اهلل عنه شهرهايی که 

کم توسعه بودند آباد شدند و برخی از شهرهای جديدی نیز بناء 

 گرديدند.

الکوفة والبصرة والجزيرة والشّام ومصر والموصل، وأنزلها »

 «1صرةالعرب، وخط الکوفة والب

کوفه، بصره، جزيره، شام، مصر، موصل، اعراب در آن شهرها 

 وارد شدند و کوفه و بصره تأسیس گرديدند.

                                                           
؛ الناشر: عمادة البحث العلمی بالجامعة  318/  1محض الصواب البن المبرد .  1

 م 2000هـ/1420اإلسالمیة، المدينة النبوية، الطبعة: األولى، 
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1898 

 

است  ی دوم نیز اين آبادانی و عمران ادامه داشتهو بعد از خلیفه

و شهر بغداد و ديگر شهرهايی در عصر بنی امیه و بنی عباس 

 ساخته شدند.

اهلل علیه و سلم روايت شده  در حديثی از سیدنا رسول اهلل صلی

 «1إن اهلل يحب المؤمن المحترف» که فرمودند:

 همانا خداوند مؤمن صاحب حرفه )کار( را دوست دارد.

يم: اين حديث از دو طريق )ابن عمر و ابن عباس( روايت گومی

شده که هردو طريق در اسنادشان ضعف وجود دارد لکن حديث با 

باب فضیلت حرفه و شغل وارد شده توجه با احاديثی ديگر که در 

توان در فضايل بدان استشهاد نمود خصوصاً اين که ضعف است می

اسناد آن خفیف است و نزد جمهور علماء به احاديثی که در باب 

توان استناد کرد به فضايل است و اسنادشان ضعیف باشد می

 شرطی که در باب حالل و حرام نباشد.

                                                           

الرياض الطبعة: األولى، –شعب اإليمان للبیهقی ؛ الناشر: مکتبة الرشد.  1

 م 2003–هـ 1423
 اهرةالق–؛ دار النشر: مکتبة ابن تیمیة13200ح  308/  12المعجم الکبیر للطبرانی 

 القاهرة–؛ الناشر: دار الحرمین8934ح  380/  8المعجم األوسط للطبرانی 

: الطبعة بیروت–؛ الناشر: مؤسسة الرسالة 1072ح  148/  2مسند الشهاب القضاعی 

 م1986–1407ثانیة، لا
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1899 

 

آقای شد، اين و مشرکان حاصل می غنائمی که از کفار :رابعاً

مغرض به اموال دزدی تعبیر کرده است که سخنی گزاف و واهی 

است. چرا که هدف واقعی مسلمانان در اعالی کلمة اهلل بوده نه 

بدست آوردن غنائم جنگی، حتی بنابر نصوصی از قرآن کريم و 

سنت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هدف جهاد به صرف غنائم 

 ذموم است.جنگی م

 

جنگ باید در راه خداوند باشد نه به هدف شبهه: 

 .حصول غنائم

وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ واَلَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ اَل 

 1يُحِبِّ الْمُْعتَدِينَ 

ز و جنگند. و تجاوو در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می»

 خبران وگناهان و بینکنید. )شما جنگ افروزی نکنید و بیتعدّی 

-جنگند، و کودکان و پیرمردان و بیماران و امانزنانی که نمی

ا ها و کشتزارها را ويران نسازيد(. زيرخواهان را نکشید و خانه

 .«داردخداوند تجاوزگران را دوست نمی

                                                           
 190 ، آيهبقره. سوره  1
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1900 

 

 1 اللّهَ سَِمیعٌ عَلِیمٌ وَقَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَاْعلَُمواْ أَنَّ

 .«و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوا و دانا است»

 2فَلْیُقَاتِلْ فِی َسبِیِل اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّْنیَا بِاآلخِرَةِ

 بايد در راه خدا کسانی جنگ کنند که زندگی دنیا را به آخرت»

 .«فروشندمی

 3آمَنُواْ يُقَاتِلُوَن فِی َسبِیلِ اللّهِ الَّذِينَ 

 .«جنگنداند، در راه يزدان میکسانی که ايمان آورده»

 4وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَن يُِضلَّ أَعْمَالَهُمْ 

شوند، خداوند هرگز کسانی که در راه خدا کشته می»

 .«گذاردمزد نمیگیرد و بیکارهايشان را ناديده نمی

علت شکست مسلمانان در جنگ اُحد گرايش برخی از سربازان 

ذم  اسالم به غنائم بود که خداوند متعال اين علت را بیان و آن را

 .(152کرده است )آل عمران / 

                                                           
 245 ، آيهبقره. سوره  1

 74 ، آيهنساء. سوره  2

 76 ، آيهنساء. سوره  3

 4 ، آيهمحمد. سوره  4
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1901 

 

خیانت در گزارش »استاد مصطفی حسینی طباطبائی در کتاب 

 نويسد:( می157/ ص  3)ج  «تاريخ

م دفع ستم و بازکردن راه خدا آری، هدف اصلی جنگ در اسال

بوده است زيرا که کفار قريش درصدد بر آمدند تا با توسل به 

تهديد و اجبار و کشتار، راه تابناك خدا را بروی خلق بربندند يعنی 

از هدايت مردم به سوی اسالم جلوگیری کنند و بر مسلمانان بود تا 

ده راه نجات و در برابر ستمگران بايستند و با زورگويی مبارزه نمو

فالح را بگشايند واين موضوعی است که در قرآن کريم بارها، بدان 

کند. در تصريح شده و آثار روشن تاريخی نیز از آن حکايت می

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى يَُردُّوکُمْ عَنْ خوانیم: سورة بقره می

جنگند تا اگر بتوانند از میهمواره با شما »1دِينِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

الَّذِينَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَْن خوانیم:و نیزمی. «دين خود بازتان گردانند

کسانی که کافر شدند و مردم را از راه »2سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَاَلهُمْ

 .«اثر کردخدا بازداشتند خداوند اعمالشان را نابود و بی
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1902 

 

صلی اهلل علیه و سلم نیز وارد شده در سنت سیدنا رسول اهلل 

است که هدف جهاد بايد در راه خدا باشد نه برای شهرت، يا 

 يا تعصبات قومیتی و غیره...  غنیمت،

 :فرمايدمی ،هــ( 50ابو موسی اشعری رضی اهلل عنه )م 

جاء رجل إلى النبی صلى اهلل علیه وسلم، فقال الرجل: يقاتل »

للذکر، والرجل يقاتل لیرى مکانه، فمن فی للمغنم، والرجل يقاتل 

سبیل اهلل؟ قال: من قاتل لتکون کلمة اهلل هی العلیا فهو فی سبیل 

 «1اهلل

 مردی نزد پیامبر صلى اهلل علیه وسلم آمد، و گفت: يکی بخاطر

جنگد. غنیمت، ديگری بخاطر نام و نشان و فردی بخاطر ريا می

آنحضرت صلى اهلل علیه وسلم کدام يك، مجاهد در راه خدا است؟ 

 فرمود: کسی که برای اعالی کلمة اهلل بجنگد، او مجاهد راه خدا

 است.

در مورد اين که هــ(، 23)م امام عمر بن خطاب رضی اهلل عنه 

 :فرمايدمیچه کسی شهید است 
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1903 

 

إن من الناس ناسا يقاتلون رياء، ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء »

يقاتلون إذا رهقهم القتال، فلم يجدوا غیره، الدنیا، ومن الناس ناس 

ومن الناس ناس يقاتلون حمیة، ومن الناس ناس يقاتلون ابتغاء وجه 

 «1اهلل، فأولئك هم الشهداء، وإن کل نفس تبعث على ما تموت علیه

همانا برخی از مردم برای خودنشانی و برای بدست آوردن دنیا 

هنگامی که جنگ بر شوند، و برخی از مردم )غنیمت( کشته می

)خودکشی  شوند.آنان تنگ آيد و راهی به جز آن نیابند کشته می

-کنند( و برخی از مردم به علت تعصبات قومیتی کشته میمی

-و برخی نیز برای بدست آوردن رضای خداوند کشته می شوند،

شوند که اين دسته همان شهیدان هستند و هرکسی بر چیزی 

 میرد.ن میشود که بر آبرانگیخته می

جا ها آن مهاجرين هنگامی که به مدينه هجرت کردند انصار به

و مکان و شرايط شغلی برايشان ايجاد کردند به طوری که اگر يك 

کرد انصاری دو يا چند خانه داشت آن را میان مهاجرين تقسیم می
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1904 

 

های کشاورزی و زراعی خود را در اختیار مهاجرين قرار و زمین

آن اراضی کار کنند و سود حاصل از آن را میان خود دادند تا در می

کردند و برخی از اصحاب نیز از بازرگانان بزرگ و انصار تقسیم می

-بودند و به کار تجارت و يا در بازارهای مدينه داد و ستد می

-پرداختند و برخی نیز دامدار و يا به حرفه و صنعتی مشغول بوده

 اند.

 .باشدمربوط به خیانت آنان میی بنی قريضه، قضیه :خامساً

 .خیانتی که سبب بروز جنگ احزاب و تهديد مسلمان مدينه شد

شود چنین کند و با دشمنان همدست میآيا کسی که خیانت می

 کسی نبايد توبیخ و عقاب شود؟! اياالت متحده آمريکا دو برج در

و با يك سناريو از پیش – يکی از شهرهای آن منفجر و تخريب شد

تان به اسم مبارزه با تروريسم از آن سر دنیا به افغانس –ن شدهتعی

لشکر کشید و چه جناياتی انجام دادند که هنوز هم آثار آن 

جنايات پابرجاست تنها با اين بهانه که امنیت آمريکا به خطر 

 افتاده بود.

( اصل 1788در قانون اساسی اياالت متحده آمريکا)مصوب 

 ، آمده است:1بند 3ی قضائیه(، بخش سوم )قوه
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1905 

 

خیانت به اياالت متحده، به معنای جنگیدن علیه آن، يا 

 پیوستن به صفوف دشمن، و کمك به آن است.

هیچ کس مگر با شهادت دو شاهد بر انجام گرفتن خیانت، يا 

 اعتراف به آن در دادگاه علنی، نبايد محکوم به خیانت گردد.

ی کمك و همدست بنابر اين ماده قانونی جرم خیانت به منزله

از همین  2شدن با دشمنان است، جالب اين که قبل از اصالح بند 

 که در اصالحیه چنین آمده است: 3ی ماده

کنگره اختیار تعیین مجازات برای فرد محکوم به خیانت را 

 يابد، ودارد، اما محکومیت فرد تقصیرکار به بستگان او بسط نمی

 فقط متوجه او در زمان حیاتش است.

قانون اساسی آمريکا تصريح شده بود که اين در قبالً 

شده محکومیت فرد مقصر )خیانتکار( متوجه بستگان وی نیز می

 است، در تفسیر همین بند آمده است:

 «يابدمحکومیت فرد تقصیرکار به بستگان او بسط نمی»عبارت 

ر بفرد خیانتکار در اين گناه مشارکت ندارد. سابق  یيعنی خانواد

 کردند.افراد مجرم را نیز مجازات می یه، خانواداين
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1906 

 

ا برای اطالع از اين مطلب به قانون اساسی اياالت متحده آمريک

ی همراه با تفسیر آن نقل از وزارت امور خارجه آمريکا، اداره

های اطالعات بین المللی به آدرس اينترنتی ذيل مراجعه برنامه

 شود.

http://www.america.gov/persian 
قرن پیش اسالم تنها شخص خائن را  14اين درحالی است که 

ی های وی، اين قاعدهشناخته است نه بستگان و خانوادهمجرم می

1أَلَّا تَزُِر وَازِرَةٌ وِزَْر أُخْرَىمشهور در قرآن بارها ذکر شده است: 

 «کشد.هیچکس بار گناهان ديگری را بر دوش نمی

به کتاب  بنا عهدشکنی و خیانت کردن ويهوديان بنی قريظه 

مقدس حکمشان قتل مردان و زنان و غیره و ويران کردن مساکن و 

 لکن اسالم به کشتن برخی از .باشدهرآنچه در اختیارشان است می

 مردان جنگجويش اکتفا نمود.

بخاری و مسلم در صحیحشان روايت کردند از عبداهلل بن عمر 

 که فرمود: هــ( 73رضی اهلل عنهما )م 

حاربت النضیر، وقريظة، فأجلى بنی النضیر، وأقر قريظة ومن »

علیهم، حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأوالدهم 
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1907 

 

وأموالهم بین المسلمین، إال بعضهم لحقوا بالنبی صلى اهلل علیه 

وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة کلهم: بنی قینقاع، 

 «1هلل بن سالم، ويهود بنی حارثة، وکل يهود المدينةوهم رهط عبد ا

بنی نضیر و بنی قريظه علیه مسلمانان، جنگیدند. پیامبر صلی 

 ريظهاهلل علیه و سلم بنی نضیر را از مدينه، بیرون کرد و بر بنی ق

 منت نهاد و اجازه سکونت داد تا اينکه بار ديگر، بنی قريظه با

مسلمانان وارد جنگ شدند. آنگاه، آنحضرت صلى اهلل علیه وسلم 

، ن و کودکان و اموالشان را بین مسلمانانمردانشان را کشت و زنا

ق تقسیم کرد مگر کسانی را که به پیامبر صلى اهلل علیه وسلم ملح

شدند و آنحضرت صلى اهلل علیه وسلم آنان را امان داد و ايمان 

آوردند. همچنین رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم تمام يهوديان 

 اهلل از وابستگان عبد مدينه از جمله بنی حارثه و بنی قینقاع را که

 بن سالم بودند، از مدينه اخراج کرد. 

هــ( که رئیس قبیله اوس بود  5سعد بن معاذ رضی اهلل عنه )م 

و در زمان جاهلیت با يهود بنی قريظه مواالت و دوستی داشت به 
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1908 

 

عنوان حَکم و داور بین مسلمانان و بنی قريظه انتخاب شد و اين 

 قريظه بود. داوری با موافقت خود بنی 

 «1فقالوا: يا محمد، ننزل على حکم سعد بن معاذ»

)بنی قريظه(: ای محمد! بر داوری سعد بن معاذ راضی  گفتند

 .هستیم

های روايی معتبر همین مطلب در صحیح بخاری و ساير کتاب

 آمده است:

 «2معاذ... بن سعد حکم على قريظة أهل نزل»

 شدند.اهل قريظه به داوری سعد بن معاذ راضی 

اين داوری را وقتی خود بنی قريظه قبول کردند ديگر چه بايد 

سعد بن معاذ به قتل مردان جنگجو و اسیر کردن زنان و  گفت؟!

 داد.حکم کودکان و تقسیم اموالشان 

 «3ذراريهم وتسبى مقاتلتهم تقتل أن فیهم أحکم فإنی»
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1909 

 

کشته شوند و جنگجويانشان کنم که من در موردشان حکم می 

 گردند.اسیر  شانزنان و کودکان

ها آزاد شدند از جمله در اين میان برخی از اين زنان و بچه

ين و تمام اموالشان بازگردانده شد چون ا أی زبیر بن باطخانواده

شخص با يکی از صحابی عهدی در زمان جاهلیت داشت و لذا آن 

ها آن صحابی از پیامبر صلوات اهلل علیه و سلم درخواست کرد که

 د تنرا آزاد و اموالشان را بازگرداند و آنحضرت موافقت نمود. و چن

م ای نیز اعالديگر از مردان يهود بنی قريظه نیز عفو شدند. و عده

ی مردان بنی قريظه کرده برائت کردند از خیانتی که توسط عامه

 بودند و به اسالم گرويدند و آنان نیز مورد تکريم واقع شدند و

هايشان بازگردانده شد و مانند ساير مسلمانان یاياموال و دار

درمیان مسلمانان زندگی کردند. برای مشروح اين اخبار به کتاب 

هـــ 1375به بعد چاپ مکتبة  238ص  2شم ج هاسیره ابن

 مراجعه شود.

 –ظاهراً– شود دوبار بنی قريظههمانطور که مالحظه می

مورد عطوفت  عهدشکنی کردند، بار اول که عهدشکنی کردند

اسالم قرار گرفتند و به آنان امان داده شد و باردوم باز عهدشکنی 
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1910 

 

تعدد خیانت  از نظرصرف – کردند. با توجه به کتاب مقدس )تورات(

 جواب اين عهدشکنی چیست؟! –بنی قريظه

به اين ترتیب خداوند خدای ما، عوج پادشاه باشان را هم با تمام 

و ما همه را کشتیم و حّتی يك نفر  مردم او به دست ما تسلیم کرد

را هم زنده نگذاشتیم. هر شصت شهر، يعنی تمام نواحی ارجوب 

را تصرف کرديم. اين ها آن ی نظامیهاسرزمین باشان و تمام قلعه

های پشت بنددار و شهرهای مستحکم با ديوارهای بلند و دروازه

ند. همچنین چندين روستای بدون ديوار نیز به تصرف ما درآمد

همه را مثل سرزمین باشان بکلّی نابود ساختیم و تمام مردان و 

ها و غنايمی را که به دست امّا گلّه زنان و کودکان را هالك کرديم.

 .1آورديم برای خود نگهداشتیم

سامره بايد سزای گناهان خود را ببیند، زيرا در مقابل من 

رسند، سرکشی کرده است. اهالی آن با دَم شمشیر به قتل می

 .2شودشان دريده میتکه تکه و شکم زنان حاملهها آن اطفال

پیران، جوانان، دختران، کودکان و زنان را، همه را بکشید، امّا به 

کسی که اين نشان را دارد، دست نزنید و از معبد بزرگ من آغاز 
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1911 

 

کنید. پس از رهبرانی که در جلوی معبد بزرگ بودند، شروع 

 .1کردند

را به ها آن کسی که کودکان تو را بگیرد. وخوشا به حال 

 .2ها بکوبدصخره

م در مقدمه 2012کتاب مقدّس ترجمه مژده برای عصر جديد 

 از معتبرترين متون عبری، ترجمه آمده است: در اين ترجمه،

 آرامی و يونانی استفاده شده است...

 هم از هرگز –شدند اسیر و– مادرانشان بودند کودکانی که با

 و کودکان میان جدايی از را مسلمانان، اسالم و نشدند جدا

 است داشته برحذر شديداً شوندمی اسیر جنگ در که مادرانشان

های فقهی آمده که در احاديث نبوی به آن تصريح شده و در کتاب

 است.

رفتار مسلمانان با اسیران و يا بردگان بسیار حسنه است به 

-انمکانات دقیقاً به مانند انسعبارت ديگر، در خوراك و پوشاك و ا

را تکريم نموده است و ها آن شوند و اسالمهای آزاد برخورد می

 تنها در برخی از تکالیف عبادی تفاوت دارند.
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ان ی تکريم بردگسیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در باره

 فرمايند:می

إخوانکم جعلهم اهلل تحت أيديکم فمن کان أخوه تحت يديه »

فلیطعمه مما يأکل ولیکسه مما يلبس وال يکلفه ما يغلبه فإن کلفه 

 «1ما يغلبه فلیعنه

خداوند آنان را تحت نظر شما قرار داده است پس  برادرانتان،

-هر کس برادرش تحت نظرش بود او را اطعام دهد از آنچه خود می

او  پوشد او را بپوشاند و بیش از توانش ازخورد و از آنچه خود می

 د.ر نکشد و اگر ]کاری[ در توان آن برادرش نبود او را ياری دهکا

برای  «اخوانکم»ی ، کلمهاستلفظ حديث از سنن ابی داود 

مملوك و غالم و برده بکار برده شده است، يعنی سیدنا رسول اهلل 

-صلوات اهلل علیه و سلم بردگانی که در اختیار صاحبش قرار می

-علماء می –سبحان اهلل– داندگیرد را برادران آن صاحبان می

                                                           
؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى،  30ح  15/  1صحیح البخاری .  1
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1913 

 

يند: اگر سیدی اهل زهد بود حق ندارد غالمش را وادار به زهد گو

 کند بلکه بايد غذا و پوشاك مناسب به او بدهد و تکريمش کند.

و در حديثی ديگر از سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 

 روايت است که فرمودند:

 (1يعتقهمن لطم مملوکه أو ضربه فکفارته أن )

هرکس مملوکش )کنیز و غالم( را سیلی بزند و يا کتك بزند »

 .«کفاره آن آزاد کردنش است

کودکان و زنان بعد از کشته شدن مردانشان چگونه خرج و 

خوراك خودشان را تأمین کنند؟ پس اسالم با اين هدف که در 

هايی آنان را سرو سامان دهد و در گیرد تا با بهانهاختیارشان می

ین حال حق و حقوقی نیز برايشان وضع نموده است و با احترام و ع

شده است اين قانون اسالم در سفارش به تکريم با آنان برخورد می

سال پیش که عیناً بردگی  150قرن پیش بوده در صورتی که تا  14

در کشورهای غربی )آمريکا( رواج داشته است و در خصوص اين 

-تان کشورهای آفريقايی بوده سادهپوسبردگان که غالبشان سیاه

                                                           

 بیروت–؛الناشر: دار إحیاء التراث العربی1657ح  1278/  3صحیح مسلم .  1
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1914 

 

ای ديگر ساير ترين حقوقی وجود نداشته است و اکنون نیز با شیوه

 ی خود کردند.مردمان را برده

 اسالم از کشتن و تعدی به زنان و کودکان به شدت نهی :سادساً

کنم که اين مغرض جاهل به اين نصوصی فرموده است و گمان نمی

های عدی به زنان و کودکان در کتابکه در باب نهی از قتل و ت

ترين اطالعی داشته باشد که البته اسالمی آمده است کوچك

 ممکن است مطلع باشد لکن عجز و غرض وی سبب انکار آن شود.

 هــ( فرموده است که: 73عبداهلل بن عمر رضی اهلل عنهما )م  

رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم رأى فی بعض مغازيه امرأة »

 «1مقتولة فأنکر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبیان

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در يکی از غزواتشان زنی 

-و از کشتن زن پس آنحضرت بر اين عمل معترض شدمقتوله ديد، 

 ها و کودکان نهی کرد. 

 هـ( فرمود: 68عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما )م 

 (لم نهى عن قتل النساءان رسول اهلل صلی اهلل علیه و س)
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1915 

 

همانا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از کشتن زنان نهی کرده »

 .(1است

هــ( روايت است که  63از بريدة بن الحصیب رضی اهلل عنه )م 

 فرمود:

کان رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم إذا بعث سرية، قال لهم ال )

 (2تقتلوا ولیدا وال امرأة

فرستاد علیه و سلم هرگاه لشکری را میرسول اهلل صلی اهلل »

 .«فرمود کودك و زنی را نکشیدمیها آن به

ان هــ( در مورد قتل کودکان و زن 204امام شافعی رحمه اهلل )م 

 :فرمايدکفار می

واليجوز الحد من المسلمین أن يعمد قتل النساء والولدان الن )

 (3رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم نهى عن قتلهم

                                                           
 الطبعة الرياض–؛الناشر: مکتبة الرشد33113ح  482/  6مصنف ابن أبی شیبة .  1
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1916 

 

برای هیچ يك از مسلمانان جايز نیست که عمدًا زنان و »

ز لم اکودکان را به قتل برسانند؛ زيرا رسول اهلل صلی اهلل علیه و س

 .«قتل آنان نهی فرموده است

تل هــ( قول اجماع بر تحريم ق 449امام ابن بطال رحمه اهلل )م 

 عمدی کودکان و زنان کفار را نقل کرده است:

یع العلماء قصد قتل نساء الحربیین وال وال يجوز عند جم»

 «1أطفالهم

ی علما که به طور عمد زنان و کودکان جايز نیست نزد همه

 ها به قتل برسند.جنگ

ع نیز قول اجما، هــ( 595امام ابن رشد المالکی رحمه اهلل )م 

 :گويدمی را نقل کرده است و

 «2نسائهمال خالف بینهم فی أنه ال يجوز قتل صبیانهم وال قتل »

)اهل علم( خالفی نیست که قتل کودکان زنان ها آن میان

 ]کفار[ جايز نیست.
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 م 1995–هـــ 1415 الطبعة بیروت–؛ الناشر: دارالفکر307/  1بداية المجتهد .  2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1917 

 

ر جنگ بدر و اُحد و احزاب و امثال آن تحمیلی بود و ب :سابعاً

نان مسلمانان قهرًا وارد شد، مشرکان در مکه اموال و دارايی مسلما

به  را تصرف کرده و خود مسلمانان را نیز اخراج کرده بودند و آنان

 پرداختند. مدينه هجرت کردند و به آزار و اذيت مسلمانان می

 1رِيَن الَّذِيَن أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ لِلْفُقَرَاءِ اْلمُهَاجِ

همچنین غنائم از آِن فقرای مهاجرينی است که از خانه و »

 .«اندکاشانه و اموال خود بیرون رانده شده

اين حق مسلمانانی بوده که اموالشان را پس بگیرند که توسط 

 انده شدند، آيای خود بیرون رمشرکان توقیف و از شهر و کاشانه

حق ندارند اموال خود را پس بگیرند؟! در ضمن اين مشرکان مکه 

 کننده جنگ و تهديد بودند.بودند که شروع

ی هــ( و بیهق275هــ( و ابوداود )م 211عبدالرزاق بن همان )م 

 :روايت کردند که هــ( رحمهم اهلل و غیره با اسناد صحیح،458)م 

أبی، ومن کان يعبد معه األوثان  أن کفار قريش کتبوا إلى ابن»

من األوس والخزرج، ورسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم يومئذ 

بالمدينة قبل وقعة بدر: إنکم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باهلل 

لتقاتلنه، أو لتخرجنه أو لنسیرن إلیکم بأجمعنا حتى نقتل 
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1918 

 

مقاتلتکم، ونستبیح نساءکم، فلما بلغ ذلك عبد اهلل بن أبی ومن 

کان معه من عبدة األوثان، اجتمعوا لقتال النبی صلى اهلل علیه 

 «1وسلم...

از  کفار قريش برای ابن اُبی )رئیس منافقان در مدينه( و افرادی

ای کردند نامهها را عبادت میاوس و خزرج که همراه وی بت

گ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در آن زمان قبل از جن– نوشتند

شما همشهری ما )محمد( را در شهر خود مأوا  –بود بدر در مدينه

ز اکنیم که اگر او را نکشید يا داديد و ما به خدا سوگند ياد می

شويم تا مردان شهرتان بیرون نکنید علیه شما جمع می

هنگامی  جنگجويتان را بکشیم و زنانتان را برای خود مباح کنیم.

ی پرستش رسید برابتکه اين نامه به عبداهلل بن اُبی و همراهان 

 کشتن پیامبر صلی اهلل علیه و سلم تجمع کردند.

                                                           
الهند –الناشر: المجلس العلمی ؛9733ح  358/  5مصنف عبد الرزاق .  1
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1919 

 

 ای بسیاری ازعده مقابلای کمی از مسلمانان در جنگ بدر عده

بودند که باتوجه ها آن مشرکان بودند و مشرکان شکست خوردند و

قصد داشتند اين شکست را جبران  بدربه شکستشان از جنگ 

دند. مشروح اين غزوات در کنند و سبب ايجاد جنگ ديگر ش

های سیرت به تفصیلی آمده است، برای اطالع بیشتر مراجعه کتاب

و  28)ص  «غزوات النبی صلى اهلل علیه وآله وسلم»شود به کتاب 

 «دراسة فی السیرة»و کتاب  ( اثر السید جمیلی چاپ بیروت،45

 ( اثر عماد الدين خلیل، چاپ دوم بیروت.155و  146)ص 

ر مدينه و ساير شهرهای بالد اسالمی که در صدر شه :ثامناً

اسالم آباد شد همگی به تشويق اسالم برای آبادانی بوده نه دزدی 

بندد، قبالً مغرض افتراء میآقای و غارت اموال ديگران که اين 

ی کافی بیان شد مبنی بر اين که اصحاب در آن عصر به کار و ادله

نعت مشغول بودند و غالباً تجارت و کشاورزی و دامداری و حتی ص

کردند. در ضمن مدينه ها کسب درآمد و معیشت میاز همین راه

صرفاً يك قريه فقیر نبود بلکه دومین شهر بعد از مکه بوده که از 

لحاظ استراتژيکی و تعامل فرهنگی و اديان دارای اهمیت بوده و 

مکه  حتی نوانديشی که در مدينه حاکم بوده از لحاظ تعدد اديان از
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1920 

 

پرست بودند، بیشتر بوده است و اين که همگی مردمان آن ديار بت

 باشد.ی مدينه در آن عصر میخود يکی از اسباب توسعه

 

 

 .اموال غارتی حالل و پاکندشبهه: 

 1فَکُلُواْ مِمَّا غَنِْمتُمْ حَالاَلً طَیِّباً وَاتَّقُواْ اللَّه إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

ايد بخوريد که حالل و پاکیزه آنچه به غنیمت گرفتهپس از »

 .«است و از خدا پروا داريد که خدا آمرزنده مهربان است

ی اموال دزدی از غیرمسلمانان حالل و آری طبق قرآن کلیه

پاکیزه است. بجای کار و تولید، به غیر مسلمانان حمله کنید و 

 ال حالل و پاكايد و هم ماموالشان را بدزديد که هم صواب برده

 ايد.بدست آورده

 پاســخ:

اوالً: در پاسخ به شبهات قبل بیان کرديم که هدف جهاد در 

اسالم بدست آوردن غنائم نیست بلکه اعالی کلمة اهلل است و باز 

بیان کرديم که اگر کسی برای بدست آوردن غنیمت جهاد کند، و 
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1921 

 

شود و در قرآن کشته شود چنین کسی شهید محسوب نمی

 کنند را مذمت نموده است.کسانی که بخاطر غنائم جنگی جهاد می

آيد که ثانیاً: در هرجنگی مقداری غنائم از دشمنان بدست می

خداوند متعال اين غنائم را برای مسلمانان مجاهد حالل دانسته 

شده است که جايز نیست ولذا خداوند است چرا که اين تصور می

 جواز آن را داده است. 

 شده روايت سلم و علیه اهلل صلی پیامبر از صحیح ثحدي در

 .شدند حالل برايم هاغنیمت« 1الغنائم لی أحلت» :فرمود که است

 اين حديث دالّ بر آن است که قبالً غنائم حالل نبوده است.

 گويد:امام ابو محمد البغوی رحمه اهلل می

 اهلل صلى اهلل رسول أصحاب کف األولى اآلية نزلت لما أنه روی»

 مِمَّا َفکُلُوا: فنزل الفداء من أخذوا عما أيديهم وسلم علیه

 «2غَنِمْتُمْ
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1922 

 

( نازل شد اصحاب 68روايت شده هنگامی که آيه اولی )انفال / 

 ها برداشتندرسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دست از گرفتن فديه

 غَنِْمتُمْ مِمَّا فَکُُلواسپس اين آيه نازل شد: 

عنای داللت بر خوردن به م« فکلوا مما غنمتم»آيه فوق ثالثاً: در 

ه نظاهری آن نیست بلکه در اينجا اشاره به اباحه و جواز است مگر 

شود، در غیر اين صورت غنائم ها محدود نمیدر خوراکی« غنائم»

شود. البته در خصوص اين آيه دو در اين آيه تخصیص داده می

 ديدگاه وارد است:

ه غنائم در اين آيه به صورت مطلق ذکر شده ديدگاه اول اينک

 است. ديدگاه دوم اينکه غنائم در آيه منظور فديه است و ديدگاه

باشد. علی کل حال غنائم جنگی دوم ظاهراً قول اکثر مفسران می

تواند حاصل شود. گاهی يك امر بديهی است که در هرجنگی می

ز غنائم نیز غنائم در قالب ادوات جنگی است و برای استفاده ا

خداوند متعال شروطی قرار داده است که در تقسیم غنائم تعريف 

ده شود و اين طور نیست که هرآنچه را بدست آورند کامالً استفامی

 کنند، تقسیم غنائم نیز با نظارت امام )دولت( است.
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1923 

 

 و محمد و خدا ملك غارتی اموال پنجم شبه: یك

 اوست. خویشان

أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن َشیْءٍ فَأَنَّ لِلِّه خُمُسَهُ وَِللرَّسُوِل وَلِذِی وَاعْلَمُواْ 

 1الْقُرْبَى وَالَْیتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَِّبیلِ إِن ُکنتُمْ آمَنتُمْ بِالّلهِ

و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید يك پنجم آن براى »

-ر راهد]او[ و يتیمان و بینوايان و خدا و پیامبر و براى خويشاوندان 

 «.ماندگان است اگر به خدا ايمان داريد

دارد پس سهم خدا و رسول، سهم خدا که سهمش را بر نمی

تواند به شود. و محمد هر آنچه مصلحت ديد میمحمد می

 ماندگان بدهد. برای محمد چه چیزخويشانش و بینوايان و در راه

هی را کنند و ثروت انبوزنی و تجاوز میبهتر از اين؟ يارانش کاروان

دهند. چقدر سودمند بدون هیچ دردسری به محمد ارمغان می

 است در پشت نام خدا پنهان شدن و دزدی کردن!.

 پاســخ:

( 5/1اوالً: همانطور که در آيه فوق ذکر شده است يك پنجم )

های جنگی برای خدا و پیامبر و خويشاوندان و يتیمان، و غنیمت

                                                           
 41 ، آيهانفال. سوره  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1924 

 

( آن به 5/4ماندگان است، پس چهار پنجم )اکین و در راهمس

رزمندگانی که حاضر در صحنه بودند تعلق دارد و سهم خداوند و 

رسول يکی است و همواره به مصلحت خود پیامبر صلی اهلل علیه و 

ی بعد از آنحضرت به مسلمانان بازگردادنده سلم يا امام و خلیفه

 شود.می

ی غنائم از ح روايت شده که در بارهدر حديثی با اسناد صحی

 پیامبر صلی اهلل علیه و سلم پرسیده شد؟ آنحضرت فرمودند:

 «1للجیش أخماس وأربعة خمسها، هلل»

 .است لشکر به متعلق آن پنجم چهار و خدا سهم آن پنجم يك

در حديث صحیح وارد شده است که پیامبر صلی اهلل علیه و 

 گرفتند و فرمودند:سلم مقداری پشم شتر در دست 

 مردود والخمس الخمس، إال هذا مثل غنائمکم من لی يحل وال»

 «2فیکم

                                                           
–بیروت العلمیة، الکتب دار: ؛ الناشر12862ح  527/  6للبیهقی  الکبرى . السنن 1

 م 2003–هـ 1424 الثالثة،: لبنات الطبعة

 بیروت–صیدا؛ الناشر: المکتبة العصرية،  2755ح  82/  3سنن أبی داود .  2
–ت؛ الناشر: دار الکتب العلمیة، بیرو 12943ح  551/  6السنن الکبرى للبیهقی 

 م 2003–هـ 1424 الثالثة،: الطبعة لبنات



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1925 

 

 و ندارم حقى خمس بجز شتر پشم اين از حتى شما غنايم از من

 شود.نیز به شما بازگردانده می خمس

ی از قول امام شوکان (هــ1329 م)رحمه اهلل  آبادی عالمه عظیم

 نويسد:رحمه اهلل می

 ويقسم الخمس إال الغنیمة من اإلمام يأخذ ال الشوکانی قال»

 له هو لیس أيضا يأخذه الذی والخمس الغانمین بین منها الباقی

 فصله ما حسب على المسلمین على يرده أن علیه يجب بل وحده

 هلل فأن شیء من غنمتم أنما واعلموا بقوله کتابه فی تعالى اهلل

 «1السبیل وبن والمساکین والیتامى القربى ولذی وللرسول خمسه

شوکانی گفته است: حق امام تنها يك پنجم از غنائم است و 

شود و خمسی را نیز که ماباقی از آن را میان رزمندگان تقسیم می

گیرد برای خودش نیست بلکه بر وی واجب است که به می

مسلمانان برگرداند بر حسب آنچه خداوند در کتابش تفصیل نموده 

 که را غنائمی همه که بدانید!(  مسلمانان ای)» است به اين فرموده 

 و پیغمبر و خدا به متعلّق آن پنجم يك، آوريدمی فراچنگ

                                                           
بیروت –العلمیة الکتب دار: ؛ الناشر 309/  7داود  أبی سنن شرح المعبود . عون 1

 هــ 1415 الثانیة،: الطبعة



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1926 

 

 راه در واماندگان و دانمستمن و يتیمان و( پیغمبر) خويشاوندان

 «است.

 سهم ذی القربی؛ خويشاوندان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم، در

شم و بنی عبدالمطلب هستند و جمهور علماء بر هاواقع آنان بنی

 باشند.اين ديدگاه می

 «1.المطلب وبنو شمهابنو أنهم العلماء جمهور قول وهذا»

شم و بنی مطلب هااين قول جمهور علماء است که آنان بنی

 هستند.

هــ( اقوال متعددی را نقل  774حافظ ابن کثیر رحمه اهلل )م 

کرده است مبنی بر اين که سهم خدا و رسول برای مصالح 

 مسلمانان است؛

 بالمصلحة اإلمام فیه يتصرف الخمس إن: آخرون وقال»

 «الفیء مال فی يتصرف للمسلمین کما

برای مسلمانان در آن برخی گفتند: خمس، امام به مصلحت 

 کند همانطور که در مال فیء تصرف دارد.تصرف می

 «المسلمین مصالح فی يصرف: آخرون و قال»

                                                           

والتوزيع  للنشر طیبة دار: ؛ الناشر 64/  4العظیم البن کثیر  القرآن . تفسیر 1

 م 1999–هـ1420 الثانیة: الطبعة



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1927 

 

 شود.برخی ديگر گفتند: در مصالح مسلمانان صرف می

 القربى، ذوی: األصناف بقیة على مردود هو بل: آخرون وقال»

 «.جرير ابن اختاره السبیل، وابن والمساکین، والیتامى،

 شود:برخی ديگر گفتند: بلکه آن به باقی اصناف بازگردانده می

[ ماندگان، ابن جرير ]طبریخويشاوندان، يتیمان، مساکین، در راه

 اين قول را برگزيده است.

 ذوی وسهم وسلم علیه اهلل صلى النبی سهم بل: آخرون وقال»

 ابن قال .السبیل وابن والمساکین الیتامى على مردودان القربى

 «1العراق أهل من جماعة قول وذلك: جرير

وبرخی ديگر گفتند: بلکه سهم پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و 

ماندگان سهم خويشاوندان به يتیمان و مساکین و در راه

گويد: اين ديدگاه گروهی از شود. ابن جرير میبازگردادنده می

 علمای عراق است.

اکثر علمای سلف ترين است، زيرا قول ديدگاه اول صحیح

 باشد.رحمهم اهلل می

                                                           
: الطبعة والتوزيع للنشر طیبة دار: الناشر ؛ 26/  4 کثیر البن العظیم القرآن . تفسیر 1

 م 1999–هـ1420 الثانیة



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1928 

 

ثانیاً: همانطور که بیان شد سهم خدا و رسول بر اساس مصلحت 

شود و اين پیامبر صلی اهلل علیه و سلم برای مسلمانان مصرف می

که معترضِ  جاهل اين عمل را دزدی و ثروتمندی پیامبر صلوات 

 ديگر نیستاهلل علیه و سلم دانسته است جز افتراء و بهتان چیزی 

 اد.ددر ادامه مفصالً پاسخ اين دروغ را نیز خواهیم  –ان شاء اهلل–

 

 

اش را با جنگ و  کند که روزی شبهه: محمد افتخار می

 دزدی بدست بیاورد.

 رزقی جعل»: گويدمی حديثی در محمد مطلب اين تأيید در

 داده قرار امی سرنیزهسايه در من روزی يعنی. «1رمحی تحت ظل

 با را اشروزی که کندمی افتخار محمد, ديگر بیان به. است شده

-می بدست غیرمسلمین اموال دزدی و زنیکاروان با سرنیزه زور

 العرب جزيره فرد ثروتمندترين محمد که بود دلیل بهمین. آورد

 اگر و. شدند مدينه ثروتمندان برترين از نیز و خويشانش شد

 هم کنند، عمل تاريخ طول در خود دزدی یوظیفه به مسلمانان

                                                           
 1067 ص 6 ج بخاری . صحیح 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1929 

 

 بدون بود خواهند ثروتمند محمد همیشه خويشان هم و خودشان

 .تالشی هیچ

 پاســخ:

 اوالً: اين حديث منکر است و امام بخاری رحمه اهلل در صحیحش

 نقل کرده است.« يُذکر» آن را در تعلیقات با صیغه تمريض 

 جعل: وسلم علیه اهلل صلى النبی عن عمر، ابن عن و يُذکر»

 «1رمحی... ظل تحت رزقی

معموالً امام بخاری رحمه اهلل احاديث معلق در کتاب صحیحش 

ت صحیح اس –بنابر ديدگاه علماء–ی جزم و تأکید باشد اگر با صیغه

 باشد.ی تمريض باشد مفید صحیح نمیو اگر با صیغه

حديث مذکور در مسند امام احمد بن حنبل رحمه اهلل و سنن 

صورت متصل آمده است لکن محقق مسند امام احمد، ابی داود به 

 شیخ شعیب ارناؤوط اسناد آن را ضعیف ]و منکر[ دانسته است.

ثانیاً: گیريم حديث صحیح باشد، معنايش چنین نیست که اين 

زنی و غارت و دزدی، تعبیر و آقای معترض، آن را به کاروان

انطور که بهشت است هم« رزق»برداشت کرده است. بلکه منظور از 

                                                           
 هــ1422 األولى،: الطبعة النجاة طوق دار: ؛ الناشر 40/  4البخاری  . صحیح 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1930 

 

« الجنة تحت ظالل السیوف»در حديثی ديگر چنین آمده است: 

ی شمشیران است. معنی رزق در لغت نیز گاهی به بهشت در سايه

معنای عطای دنیايی است و گاهی به معنای عطای اُخروی و صرفاً 

 شود.به پول يا امثال آن معنی نمی

اری هــ( شارح صحیح بخ 852حافظ ابن حجر رحمه اهلل )م 

 گويد:می

 الرمح بذکر المقصود أن ذکرته لما الرمح ظل إلى الرزق فنسب»

 «1الراية

ی نیزه به اين علت ذکر کرده است که نسبت دادن رزق به سايه

 باشد.مقصود به ذکر نیزه، پرچم می

های سیرت سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و ثالثاً: اگر کتاب

يابیم که زندگی آنحضرت صلی سلم را مطالعه کرده باشیم در می

آاليش بوده به طوری که اهلل علیه و سلم، زندگی بسیار ساده و بی

شأن و مقام آن جناب با توجه به اينکه رهبر يك امت بوده است و 

بايست به مانند ساير حاکمان و رهبران در قصر و با امکانات می

وردار بود رفاهی مقتضی آن زمان که هر پادشاه و رهبری از آن برخ

                                                           
 هــ1379 بیروت،–المعرفة دار: ؛ الناشر 99/  6البخاری  صحیح شرح الباری . فتح 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1931 

 

دارا باشد در حالی که عکس آن در تاريخ ثبت شده است و 

برخالف سخن آقای معترض، سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و 

 سلم ثروتمند و دارای اموال نبوده است.

-هــ( می 57همسر پیامبر، سیده عائشه رضی اهلل عنها )م 

 فرمايد:

 من المدينة، قدم منذ وسلم علیه اهلل صلى محمد آل شبع ما»

 «1قبض حتى تباعا، لیال ثالث بر طعام

 به ايشان که زمانی از وسلم علیه اهلل صلى محمد بیت اهل

 سیر گندم، نان از درپیپی شب وفات، سه هنگام تا آمد مدينه

 نخوردند تا زمانی که آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم وفات نمود.

 فرمايد:هــ(، می 58ابو هريره رضی اهلل عنه )م 

 من يشبع ولم الدنیا من وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول خرج»

 «2الشعیر خبز

                                                           
؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى،  6454ح  97/  8صحیح البخاری .  1
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 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1932 

 

 ننا از که رفت دنیا از حالی در وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول

 نخورد. سیر جو،

سیدنا رسول اهلل صلوات اهلل علیه و سلم فوت شدند در حالی 

 که زره جنگی ايشان در رهن يك يهودی بوده است.

 فرمايد:عائشه رضی اهلل عنها میسیده 

 عند مرهونة ودرعه وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول توفی»

 «1شعیر من صاعا بثالثین يهودی،

 زره که فرمودند رحلت حالی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در

 بود. گرو در جو، صاع سی برابر در يهودی، مردی نزد او جنگی

و سلم بعد از فوتشان مال و  سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه

 ثروتی را باقی نگذاشتند. عمرو بن حارث رضی اهلل عنه برادر زن

 فرمايد:پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می

 وال درهما موته عند وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول ترك ما»

 وأرضا وسالحه البیضاء، بغلته إال شیئا، وال أمة وال عبدا وال دينارا

 «2صدقة جعلها
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 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1933 

 

 و درهم نه وفاتش، هنگام وسلم علیه اهلل صلى رسول اهلل

. نگذاشت بجا خود از ديگری، چیز نه و کنیزی و غالم نه ديناری،

 کرده صدقه هم آن را که زمینی و اشاسلحه و سفید قاطر فقط

 .ماند باقی وی از بود،

 فرمايد:هــ( می 23امام عمر بن خطاب رضی اهلل عنه )م 

 ما يلتوی، الیوم يظل وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول رأيت لقد»

 «1بطنه به يمأل دقال يجد

 الیح در را روز تمام که ديدم رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را

 که ایاندازه به و پیچید،می به خود گرسنگی از که گذرانیدمی

 نداشت. هم بد و خشك خرمای حتی کند، سیر را شکمش

صلی اهلل علیه و سلم خطاب به برخی از سیدنا رسول اهلل 

اصحابش که از ايشان چیزی خواسته بودند، و بعد از اعطاء کردن 

 به آنان، فرمود:

 «1عنکم أدخره ال خیر من عندی يکن ما»

                                                           

–؛ الناشر: دار إحیاء التراث العربی2978ح  2285/  4صحیح مسلم .  1
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 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1934 

 

 کنم.نمی دريغ شما از آن را باشد دستم در مالی اگر

خوابیدند در پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر روی حصیر می

های بسیار نرم و راحت و مفخر که پادشاهان بر روی تختصورتی 

 کردند.استراحت می

 فرمايد:هــ(، می 32عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه )م 

 أثر وقد فقام حصیر على وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول نام»

 لی ما: فقال وطاء، لك اتخذنا لو اهلل رسول يا: فقلنا جنبه، فی

 راح ثم شجرة تحت استظل کراکب إال الدنیا فی أنا ما وللدنیا،

 «2وترکها

 و بود خوابیده حصیری رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روی

: گفتیم بود. گذاشته اثر پهلويشان در حصیر که حالی در برخاست

آنحضرت  کرديم؟می تهیه تشك برايتان يك کاش! اهلل رسول ای

 هستم سواری مانند تنها دنیا، در من !چه کار؟ دنیا با مرا: فرمودند

 کند. ترك را آن و برود سپس و بنشیند درختی یسايه در که
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 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1935 

 

 فرمايد:ودر لفظی ديگر عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه می

 کأنها له غرفة فی وهو وسلم علیه اهلل صلى النبی على دخلت»

: فقال فبکیت: قال,  بجنبه أثر وقد حصیر على نائم وهو,  حمام بیت

 وقیصر کسرى,  اهلل رسول يا: فقلت " اهلل؟ عبد يا يبکیك ما "

 أثر وقد، الحصیر على نائم وأنت والديباج والحرير الخز على يطئون

 ما,  اآلخرة ولنا الدنیا لهم فإن، اهلل عبد يا تبك فال ": قال بجنبك

 «1وترکها سار ثم شجرة تحت قال راکب مثل إال الدنیا ومثل مثلی

ر صلی اهلل علیه و سلم وارد شدم درحالی که ايشان د بر پیامبر

 و بودند خوابیده حصیری اتاقی که شبیه گرمابه خانه بود روی

ام گرفت. آنحضرت بود، گريه گذاشته اثر پهلويشان در حصیر

 !کنی؟ گفتم: ای رسول اهلل فرمودند: ای عبداهلل ! چرا گريه می

ی ابريشمی و روی جامه کسری و قیصر )پادشاهان ايران و روم( بر

ر خوابید و بر پهلويتان اثخوابند و شما بر روی حصیر مینرم می

هاست و گذاشته است. آنحضرت فرمودند: گريه نکن. دنیا برای آن

-ايهسآخرت برای ما، مرا با دنیا چه کار جز اين که مانند سواری در 

 ی درختی استراحت کند سپس برود و آن را ترك کند.
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1936 

 

 فرمايد:ئشه رضی اهلل عنها میسیده عا

 من وحشوه أدم، من وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول فراش کان»

 «1لیف

 پوست دباغی بود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول منزل فرش 

 .بود خرما درخت لیف اشحاشیه که

کنیم چرا که برای هر منصفی جای به همین اندازه اکتفا می

ه و زندگی سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیماند که ترديدی باقی نمی

سلم بسیار ساده بوده است و اين درحالی است که آنحضرت رهبر 

يك امت اسالمی بوده که بعدها دو سرزمین پادشاهی مقتدر و 

ی شود. نمونهبزرگ ايران و روم توسط شاگردان مکتبش فتح می

 چنین رهبری را اگر در تاريخ سراغ داريد مثال بزنید؟!
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 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1937 

 

 دردسر دیگر ، درآمد ظالمانه و بیجزیهشبهه: 

ی ديگری که قرآن برای مسلمانان دردسر ظالمانهدرآمد بی

بینی کرده است جزيه است. جزيه مالی است که از اهل کتابِ پیش

شود. دقت به زانو درآمده و ذلیِل تحت حکومت اسالمی گرفته می

 کنید:

 مَا يُحَرُِّمونَ واَلَ اآلِخرِ بِالْیَوْمِ واَلَ بِالّلهِ يُؤْمِنُونَ الَ الَّذِينَ قَاتِلُواْ

 الِْکتَابَ  أُوتُواْ الَّذِينَ مِنَ  الْحَقِّ  ِدينَ يَِدينُونَ َوالَ وَرَسُولُهُ اللّهُ  حَرَّمَ

 1صَاغِرُونَ وَُهمْ يَدٍ عَن الْجِْزيَةَ يُعْطُواْ حَتَّى

ند آورايمان نمىبا کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت »

و  دارنداند حرام نمىاش حرام گردانیدهو آنچه را خدا و فرستاده

ت گردند جنگ کنید تا با ]کمال[ ذلمتدين به دين حق )اسالم( نمى

 «.به دست خود جزيه دهند

يعنی مسلمانان بايد آنقدر با اهل کتاب )مسیحی و يهودی( 

آنان را بربايند و آنقدر بجنگند و آنقدر از آنان بکشند و آنقدر زنان 

ی اهل کتاب با ذلت زير قید اموال آنان را بدزدند تا باقیمانده

حکومت اسالمی در آيند و از آن پس هم بايد مقداری از محصول 
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1938 

 

زحمت و تالششان را با ذلت به حاکم اسالمی بدهند. توجه کنید 

ی اگر چنین اتفاقی در دنیای امروز تحقق پیدا کند يعنی تمام نواح

مسیحی جهان مثل آمريکا و روسیه و کل اروپا و کانادا و استرالیا و 

هايی از آسیا و آفريقا به ذلت تحت آمريکای جنوبی و بخش

حکومت طالبان يا واليت فقیه ايران درآيند و کارکنند و بخشی را 

به مسلمانان بدهند ديگر هیچ مسلمانی نیاز به کار کردن ندارد. 

-خوابند و با کنیزان اهل کتاب همخورند و میمسلمانان با لذت می

 کنند. اينکنند و مخارج آنان را اهل کتاب تأمین میخوابگی می

 ی ديگری از عدالت اسالمی است!!هم چشمه

  پاســخ:

خیانت در گزارش »استاد مصطفی حسینی طباطبايی در کتاب 

بیست و سه »که در واقع نقدی بر کتاب  (140–130/  3)ج « تاريخ

مفصالً به اين شبهه پاسخ داده  ،اثر دکتر علی دشتی است« سال

 –کمی دخل و تصرف با– ی اين استاد بزرگوار رااست که ما جوابیه

 .کنیمدر اينجا نقل می

اين آيه درباره جنگ با رومیان نازل شده است که قبل از نزول 

)بدون آنکه قتل رسانده بودند ه ب« مُؤتَه»آيه، مسلمانان را در 

-مسلمین برای پیکار با آنان بسیج شده باشند( چنانکه طبری می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1939 

 

 نويسد:

فی –صلى اهلل علیه وسلم–ذکر أن هذه اآلية نزلت علی رسول اهلل»

بعد نزولها –صلى اهلل علیه وسلم–أمره بحرب الروم فغزا رسول اهلل

 «1غزوة تبوك.

علیه  صلى اهلل– اند که اين آيه بر رسول خدايعنی: آورده

صلى – درباره امر جنگ با رومیان فرود آمد و پیامبر خدا –وسلم

پس از نزول آن برای پیکار با تبوك رهسپار شد.  –اهلل علیه وسلم

و در آن  توبه در سال نهم هجرت نازل شد هدانیم سوربويژه که می

کرد هنگام خطر اهل کتاب در داخل حجاز، مسلمین را تهديد نمی

و نبردی هم با ايشان پیش نیامد. در اين صورت جای پرسش است 

که آيا چنین آذرخشی الزم بود تا بر سر سپاهیان متجاوز و ستمگر 

ها را فرود آيد؟ يا سزاوار چنان بود که مسلمین گردن «هراکلیوس»

ريز و در برابر شمشیر تیز رومیان خم کنند و امپراطوری خون

ود فراخوانند؟! آيه کريمه به همان رومیانی مغرور را به کشتار خ

شمردند ولی جز دنیاطلبی اشاره دارد که ظاهرا خود را مسیحی می

انديشیدند، نه به خدا ايمان ريزی به چیزی نمیگری و خونو غارت
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1940 

 

صحیحی داشتند و نه سرای ديگر را بدرستی باور کرده بودند! 

آن است. مورخان مورد اتفاق همه مفسران قر یچنانکه اين معن

اند که قرآن رومیان را همانگونه وصف کرده یاروپايی نیز روحی

 ARNOLDعنوان نمونه: توماس آرنولد ه مجید خبر داده است، ب

 «تاريخ گسترش اسالم»در کتاب  یمورخ و خاورشناس انگلیس

 نويسد:یم

وقعی که ارتش مسلمانان، به دره اردن رسید و ابوعبیده در 

اردوگاه خود را مستقر نمود، سکنه مسیحی منطقه )آن( محل 

ای » ای به اين مضمون برای مسلمانان ارسال داشتند: نامه

دهیم، هرچند آنان یها ترجیح ممسلمانان، ما شما را بر بیزانس

کیش ما هستند! زيرا شما ما را در دين و ايمان خود آزاد گذارده هم

کنید و از اعمال زور و ر میو با ما با ترحم و مهربانی بیشتر رفتا

نمايید و حکومت شما بر ما به مراتب ظلم در مورد ما خودداری می

ها است زيرا آنان اموال ما را به غارت برده بهتر از حکومت بیزانس

های دروازه «امسا»اهالی  «های ما را تصاحب نمودندو خانه

اطالع شهرهای خود را بر لشکر هراکلیوس بستند و به مسلمانان 
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1941 

 

عدالتی و فشار و دادند که حکومت و عدالت اسالمی را بر بی

 1دهند.ها ترجیح میتعديات رومی

نبود که بنا به  «مالیات سرانه»که چیزی جز  «جزية»اما موضوع 

پرداختند و برای قانون اسالم، اهل کتاب به دولت اسالمی می

شدند اينکار در برابر حمالت دشمن، از سوی مسلمین حمايت می

به دولت  «زکات»همانگونه که مسلمانان نیز موظف به پرداخت 

بیش از جزيه اهل کتاب شمرده ها آن اسالمی بودند و مقدار زکات

ه. ق(  182شود و بنابر نوشته قاضی أبويوسف )متوفی بسال می

رون الرشید تألیف کرده: هاکه آنرا برای «الخراج»درکتاب معروف 

ها آن متوسط هدرهم و طبق 48سالیانه فقط ثروتمندان اهل کتاب 

پرداختند وزنان و کودکان و درهم می 12کشاورزانشان  درهم و 24

نشینان افتادگان و راهبان و صومعهمستمندان و پیرمردان و از پای

آمدند از پرداخت اين شمار میه و نابینايان و ديوانگان که فقیر ب

عنوان زکات چهار ه اب مالی بمقدار ناچیز معاف بودند و از اهل کت

 2گرفتند.پايان )برعکس مسلمین( نیز نمی
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1942 

 

د کردنن اسالم وادار نمیيیهرگز کسی از ايشان را به پذيرفتن آ

شد )يعنی مثال در جنگ با اگر غالمی رومی شمرده می یحت

 مسلمین به اسارت درآمده بود.(

 ه. ق( در کتاب 224أبوعبید قاسم بن سالم )متوفی درسال 

 نويسد:یم «األموال» معتبر

لعمر  عن وسق الرومی قال: کنت مملوکا يیعن أبی هاللی الطا»

بن الخطاب و کان يقول لی: أسلم فإنك ان أسلمت استعنت بك 

علی أمانة المسلمین فإنه الينبغی لی أن أستعین علی أمانتهم من 

ه قال: فلما حضرتال إکراه فی الدينلیس منهم. قال فأبیت! فقال 

 «1الوفاة أعتقنی.

از أبی هاللی طائی آمده که او از وسق رومی حکايت »يعنی: 

گفت که کرد، گفت: من غالم عمر بن خطاب بودم و عمر به من می

مسلمان شو، زيرا اگر اسالم را بپذيری من از تو در کار بیت المال 

گیرم چرا که برای حفظ امانت مسلمین نبايد از کسی کمك می

که از زمره ايشان نباشد. وسق گفت: من از قبول  ياری خواست

خواند نمودم و عمر اين آيه از قرآن را میاسالم خودداری می
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چون . «اجباری در پذيرش دين نیست»ال إکراه فی الدينکه:

 «.وفاتش نزديك شد مرا آزاد کرد

پس در سوره توبه اگر سخن از پیکار با کفار اهل کتاب رفته 

 جنگ با سپاه هرقل و جزيه گرفتن از رومیان ستمگرمقصود از آن، 

 واوز است که الزم بود با فروتنی مالیات مزبور را بپردازند و از تج

 صلى– تکبر و زورگويی و جنايت دست بردارند! وگرنه پیامبر اسالم

-میو يارانش حتی آنان را به قبول اسالم وادار ن –اهلل علیه وسلم

  ساختند.

 نويسد:توماس آرنولد می

مناطقی از امپراطوری بیزانس که با سرعت بتصرف مسلمانان 

چنان آزادی  درآمده بود خود را در حال استفاده کامل از آن

را بیاد نداشتند.  یطور آزاد های متمادی آنيافتند... که برای قرن

آنان مجاز بودند که آزادانه و بدون هیچگونه مزاحمت تکالیف 

دينی خود را انجام داده و مراسم مذهبی خود را برپادارند... وسعت 

-توان از پیماننظیر بود میاين آزادی را که در تاريخ قرن هفتم کم

شد قضاوت نموده و بدست هايی که با شهرهای مفتوحه منعقد می
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ورد. در اين قراردادها حفظ جان و مال، آزادی دين و عقیده در آ

 .1برابر تسلیم و پرداخت جزيه تضمین شده بود

 کند:چنین اظهار نظر می «جزيه»آرنولد درباره 

جزيه، برخالف آنچه بعضی مايلند ما را وادارند چنین تصور 

کنیم، اصال بعنوان مجازات عدم پذيرش اسالم بر کسی تحمیل 

شد و به هیچ وجه جنبه انتقامی نداشت بلکه بر مسیحیان در نمی

در مقابل  ،رديف غیرمسلمانان ذمی ديگر، ساکن در قلمرو اسالم...

گرديد. موقعی که تأمین مالی و جانی از طرف مسلمانان وضع می

مردم حیره جزيه خود را پرداختند. مخصوصا يادآور شدند که 

پردازند که مسلمانان و شرط میمبلغ مورد توافق را تنها به اين 

فرمانروايان مسلمان، از مردم حیره در مقابل هرگونه فشار و تعدی 

چه از طرف مسلمانان و چه از طرف غیرمسلمانان دفاع و حمايت 

نمايند. همچنین در قراردادهايی که بین خالد بن ولید با اهالی 

اگر »بعضی شهرهای نواحی حیره منعقد شد نوشته شده است که: 

ما از شما محافظت نمايیم جزيه قابل پرداخت باشد و در غیر اين 

امپراطور بیزانس )هراکلیوس( ارتش  «صورت قابل پرداخت نباشد...

عظیمی را برای بیرون راندن نیروهای مسلمان که خود را طبعا 
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برای مقابله با خطر تجهیز نموده بودند آماده کرد. فرمانده عرب، 

ها به فرمانروايان ی شرط مندرج در عهدنامهبوعبیده به اقتضاا

هايی را که شهرهای مفتوحه سوريه دستور داد که تمام جزيه

ی پرداخت نمايند و نامهها آن آوری نموده بودند به صاحبانجمع

 )اعالمیه ای( به مضمون ذيل برای مردم نوشت:

 ايم به شما بازپسما تمام پولی را که از شما دريافت داشته»

خواهیم داد زيرا اينك به ما خبر رسیده است که نیروهای قوی 

دشمن علیه ما در حال پیشروی هستند و چون شرط معاهده بین 

جام ما آن بود که ما بايستی از جان و مال شما محافظت نمايیم و ان

 شما اين وظیفه اينك از امکان ما خارج است، ما تمام پولی را که از

ا گردانیم ولی اگر پیروز شديم خود را بیم بر ايم به شماگرفته

براساس اين  «دانیمانجام مواد و رعايت معاهده قديم ملزم می

 اعالمیه و دستور، مبالغ هنگفتی از محل بیت المال باز پس داده

شد و مسیحیان برای پیروزی سران اسالم و مسلمانان دعا کرده و 

ما ا حکومت دهد و شگفتند: إن شاء اهلل خداوند شما را مجددا بر م

 ها در چنین شرايطیها پیروز گرداند زيرا اگر رومیرا بر رومی

دادند بلکه بقیه بودند نه تنها هرگز چنین چیزی به ما پس نمی

 گرفتند.کردند و از ما میاموال ما را نیز ضبط می
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همانطور که قبال توضیح داده شد جزيه تنها بر مردان سالم در 

-خدمت نظام که در صورت مسلمان بودن میمقابل معافیت از 

گرديد و کامال قابل توجه است که هر بايستی انجام دهند، وضع می

نمود از پرداخت جزيه فرد مسیحی که در ارتش اسالم خدمت می

نويسد: به یآرنولد درباره نحوه گرفتن جزيه م گرديد.یمعاف م

د که شیدستور داده م «مالیات سرانه»آوری مأموران جمع

سختگیری نکنند و از اعمال هرگونه فشار و ارتکاب رفتار 

های بدنی در صورت عدم امکان ناشايسته و سختگیری و مجازات

 1پرداخت جزيه، خودداری کنند.

 

 

                                                           
 47و  46تاريخ گسترش اسالم، صفحه .  1
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 و اجراء قابل غیر دلیل چند اسالمی به زکات اماشبهه: 

 است عادالنه غیر

گرفتن زکات از بعضی چیزها غیرعادالنه و غیرقابل  اول:

 اجراست.

گندم، جو، خرما، ) امروزه گرفتن زکات از محصوالت کشاورزی

غیراقتصادی و  (شتر، گاو، گوسفند) و دامداری (کشمش

غیرمنصفانه و طبعا غیرقابل اجرا است. کشاورزی و دامداری 

بازده است. مپرزحمت، پرخرج و نسبت به کارهای اقتصادی ديگر ک

ی کشورها مجبورند به کشاورزان و بهمین دالئل امروزه همه

داشتن ها برای سرپا نگاهدامداران کمك مالی کنند. دولت

گیرند بلکه کشاورزی و دامداری نه تنها از آنان مالیات نمی

 پردازند.سوبسید هم می

  پاســخ:

و برای آن اوالً: زکات حق مال است که اسالم آن را واجب نموده 

نیز حد نصابی قرار داده است، اين طور هم نیست که هرکشاورز يا 

دامداری زکات محصوالتش را کامل بپردازد بلکه با توجه به 
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بايست زکات پرداخت شود شرايطی که اسالم تعیین کرده است می

 گردد.شود و به فقیران اعطاء میو از اغنیاء و ثروتمندان گرفته می

ل  صلی اهلل علیه و سلم هنگامی که معاذ بن جبسیدنا رسول اهلل

 رضی اهلل عنه را به يمن فرستاد به وی فرمود:

 من تؤخذ أموالهم فی صدقة علیهم افترض اهلل أن فأعلمهم»

 «1فقرائهم على وترد أغنیائهم

 از که کرده واجبها آن بر را مال زکات خداوند: بگو آنان به

 شود. برگردانیدهها آن فقرای به و شده گرفتهها آن ثروتمندان

 شروط پرداخت زکات عبارتند از: صاحب مال آزاد، عاقل، بالغ و

مسلمان باشد. امتالك نصاب، اسقرار ملکی، گذشت يك سال کامل 

از مال )تولیدات کشاورزی، دامداری وسود تجارت، گذشت يك 

هاست( اين موارد در سال الزم نیست بلکه تابع تولید و سود آن

های فقهی به تفصیل بیان شده است و نیازی نیست در اينجا بکتا

 ی آن نقل شود و تنها به برخی از آن بر حسب اهمیتکامالً ادله

 کنیم.موضوع، توضیحاتی ذکر می

                                                           
؛الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 1395ح  104/  2صحیح البخاری .  1

 هــ1422
 بیروت–؛ الناشر: دار إحیاء التراث العربی 19ح  51/  1صحیح مسلم 
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 برخی شروط الزم در خود مال هم بايد وجود داشته باشد.

. مال کامالً در تملك شخص باشد. وقفی، حرام، يا در تملیك 1

 نباشد. ديگران

 زکات آنان اموال ای پیغمبر!( از»)1صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

 «بگیر.

 مشّخصی سهم ايشان يیدارا در»2مَّعْلُومٌ  حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِی

 «است.

ا کند اين افزايش بالفعل باشد ي. نماء و زيادت. تفاوتی نمی2

 بالقوه يعنی قابل ازدياد باشد.

استخدامات شخصی است زکات در آن واجب  چیزی که برای

 نیست.

 سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:

 «3صدقة فرسه وال عبده فی المسلم على لیس»

                                                           
 103. سوره توبه، آيه  1

 24. سوره معارج، آيه  2

؛الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 1463ح  120/  2صحیح البخاری .  3

 هــ1422
 بیروت–؛ الناشر: دار إحیاء التراث العربی 982ح  675/  2صحیح مسلم 
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 نیست. واجب زکات مسلمان، برده و اسب در

 گويد:هــ(، می 676امام نووی رحمه اهلل )م 

 «1فیها زکاة ال القنیة أموال أن فی أصل الحديث هذا»

اين حديث اصل و اساس است، در اين که اموال شخصی 

 )استخدامی نه تجارتی( زکاتی در آن واجب نیست.

. شخص بدهکار نباشد، هرگاه مالك به کسی بدهکار باشد که 3

اش سبب استغراق نصاب يا نقص در آن گردد در اين آن بدهی

حالت بر وی زکات واجب نیست، زيرا خود وی فقیر و متضرر است 

 مستحق گرفتن زکات است نه اين که بر او زکات واجب شود.و 

ی سوم عثمان بن عفان رضی اهلل عنه با اسناد صحیح از خلیفه

 هــ(،روايت است که فرمود: 35)م 

 تحصل حتى دينه، فلیؤد دين علیه کان فمن زکاتکم، شهر هذا»

 «2الزکاة منها فتؤدوا ،أموالکم

                                                           
: بیروت الطبعة–العربی التراث إحیاء دار: ؛ الناشر55/  7. شرح النووی علی مسلم  1

 هــ1392 الثانیة،

 1412: الرسالة الطبعة مؤسسة: ؛ الناشر 668ح  259/  1مالك  اإلمام . موطأ 2

 هــ
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کس قرضی بر وی است پس اين ماه ]موعده[ زکاتتان است، هر 

قرضش را بپردازد تا اين که اموالتان ]حد نصاب[ برسد سپس 

 زکات آن را بپردازيد.

ثانیاً: کشاورزی و دامداری دو قطب پردرآمد در جهان است، 

انقالب صنعتی که در غرب پديدار شد عمده اين دگرگونی در 

اری صنعت کشاورزی بوده است که داللت بر اهمیت آن دارد و بسی

-از کشورهای جهان از راه کشاورزی و دامداری کسب درآمد می

 کنند و حتی عمده محصوالت صادراتیشان از همین راه است.

اقتصاددان مشهور فرانسوی –م1790 متوفی–آقای آدام اسمیت

 گويد:می

بیشتر سرمايه هر جامعه در حال رشد، نخست در جهت 

جارت خارجی کشاورزی، سپس به صنعت، و آخر از همه به ت

يابد. اين نظام امور آن قدر طبیعی است که به عقیده اختصاص می

ای که دارای زمین کافی بوده، همیشه مشاهده من، در هرجامعه

 .1شده است

                                                           
، آدام اسمیت، ترجمه سیروس ابراهیم زاده، انتشارات 314. ثروت ملل ص  1

 1357پیام،تهران چاپ اول 
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گر ثالثاً: اسالم در کشاورزی و دامداری به نسبت ساير اموری دي

واجب است، آسان گرفته و با توجه به شرايط ها آن که زکات بر

ر پرداختی زکات را به عواملی معطوف نموده است. از جمله مقدا

ان اينکه اگر زمین کشاورزی و باغی با آب باران و بدون دخالت انس

)به حالت طبیعی( آبیاری شده باشد و محصوالت آن به حد نصاب 

( است و اگر 10/1زکات رسیده باشد، زکات پرداختی آن يك دهم )

، دخالت انسان يا مکانیزه( باشد با استفاده از آبیاری دستی )با

 ( است.20/1زکات پرداختی يك بیستم )

 سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:

 سقی وما العشر، عثريا کان أو والعیون السماء سقت فیما»

 «1العشر نصف بالنضح

 و شودمی آبیاری باران، آب يا چشمه آب از که محصولی زکات

 يك ،(ندارد آبیاری به ونیاز) دارد زمین عمق در ريشه که درختی

 چاه، از آب کشیدن با که زمینی( زکات) و. باشدمی محصول، دهم

 باشد.می بیستم يك شود،می آبیاری

                                                           
؛الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 1483ح  126/  2صحیح البخاری .  1

 هــ1422
 بیروت–؛ الناشر: المکتب اإلسالمی 2308ح  37/  4صحیح ابن خزيمة 
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 647گرم يا تقريبًا  2156مثالً حد نصاب زکات در محصول گندم 

کیلو گرم است که اگر با آبیاری طبیعی )باران( باشد زکات 

نیزه که کیلو گرم و اگر با استفاده از آبیاری مکا 64تقريباً پرداختی 

 باشد.کیلوگرم می 32عمل انسان در آن دخیل است، زکات آن 

 بسیدرابعاً: اين که گاهی به کشاورزان از جانب دولت يارانه و سو

شود در واقع اين به اصل پرداخت زکات مادامی که به پرداخت می

کند، همانطور که به اصل نمی ای واردحد نصاب برسد لطمه

ای شود لطمهمحصولی که در آينده توسط کشاورز برداشت می

بود یر بهکند. چرا که يارانه و اينگونه اقدامات غالباً در مسوارد نمی

و توسعه و اصالح زمین کشاورزی است که به عنوان عوامل 

ت پرداخشود و لذا زکات نیز باتوجه به آن بايد غیرطبیعی تلقی می

 گردد که معمواًل همان يك بیستم است.

محصوالتی که سوددهی بیشتر از گندم و... دارند  دوم:

 شوند.شامل زکات نمی

ها تولید کشاورزی ديگر که برخی سوددهی بیشتری از ده

شوند. مثل گندم، جو، خرما و کشمش دارند مشمول زکات نمی

تولید  جات، علوفه،ی میوه جات، سبزيی حبوبات، کلیهبرنج، کلیه
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و  .چوب و امثالهم. اين تبعیضی غیرمعقول و غیرعادالنه است

 شود.اينهم موجب غیرقابل اجراء شدن زکات می

های درآمدزا همچون صنعت و... شامل ت فعالی: سوم

 شوند. زکات نمی

 هایفعالیت از ناشی اقتصادی درآمد اعظم بخش امروزه

 خدماتی و صنعتی امور یکلیه اما. صنعت مانند غیرکشاورزی است

 که شوند،نمی زکات مشمول اندکشاورزی پردرآمدتر از بسیار که

 .است غیرعادالنه و غیرمعقول بشدت

 پاســخ:

لم اوالً: موارد زکات وجوبی در تولیدات کشاورزی تنها در چند ق

شود بلکه اين شامل تمام چیزهايی است که به عنوان محدود نمی

و اين مذهب امام ابوحنیفه  –شودبرداشت میمحصول کشاورزی 

نصوص بر آن داللت دارد لکن جمهور علمای اهل  –رحمه اهلل است

 نیز دالئلی دارند.ها آن سنت آن را محدود به چند قلم کردند که

دالئل مذهب امام ابوحنیفه رحمه اهلل در خصوص عموم تولیدات 

مذاهب شوند به نسبت ساير کشاورزی که مشمول زکات می

 ارجحیت دارد. زيرا:
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 أَخْرَجْنَا وَمِمَّا کََسبْتُمْ  مَا طَیِّبَاتِ ِمنْ أَنْفِقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَا

 1اْلأَرْضِ  مِنَ لَکُمْ

 ستد به که ایپاکیزه هایمال از! ايدآورده ايمان که کسانی ای»

 «.دببخشی ايم،آورده بیرون شما برای زمین در آنچه از و ايدآورده

 اشاره به مال تجارتی و صنايع است:« کََسبْتُمْ مَا»عبارت 

 کسبتم، ما حالالت من :ومجاهد عنه اهلل رضی مسعود قال ابن»

 «2والصناعة بالتجارة

-ابن مسعود رضی اهلل عنه و مجاهد رحمه اهلل فرمودند: از مال

 ايد با تجارت و صنايع.های حالل که بدست آورده

دات شاره به تولیا« الْأَرِْض  مِنَ َلُکمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا» و عبارت 

کشاورزی و معادن و امثال آن است و به اتفاق علمای اهل سنت 

شود واجب است لکن در زکات آنچه از زمین بیرون آورده می

 برخی تفاصیل آن اختالفاتی است.

 3حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُواْ

                                                           
 267. سوره بقره، آيه  1

بیروت –العربی التراث إحیاء دار:؛الناشر 364/  1القرآن  تفسیر فی التنزيل . معالم 2

 هـــ 1420،األولى:الطبعة

 141. سوره انعام، آيه  3
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 فقراء به)ها آن از کردنشان درو و چیدن و رسیدن هنگام به و»

 «.بدهید راها آن الزم زکات و ببخشید( مساکین و

 –به صورت عموم–سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 

 فرمودند:

 سقی وما العشر، عثريا کان أو والعیون السماء سقت فیما»

 «1العشر نصف بالنضح

 و شودمی آبیاری باران، آب يا چشمه آب از که محصولی زکات

 يك ،(ندارد آبیاری به ونیاز) دارد زمین عمق در ريشه که درختی

 چاه، از آب کشیدن با که زمینی( زکات) و. باشدمی محصول دهم

 .باشدمی بیستم يك شودمی آبیاری

،موافق 399ص /  1دکتر يوسف قرضاوی در فقه الزکاة )ج /

اين ديدگاه هستند که زکات مکتبة الشاملة( در رد کسانی که بر 

 واجب فقط آنچه است که پیامبر صلی اهلل علیه و سلم آن را زکات

 نويسد:دانسته است، می

                                                           
األولى، ؛الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: 1483ح  126/  2صحیح البخاری .  1

 هــ1422
 بیروت–؛ الناشر: المکتب اإلسالمی 2308ح  37/  4صحیح ابن خزيمة 
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 من الزکاة أخذ على–وسلم علیه اهلل صلى–النبی نص عدم إن»

 صلى–النبی نص فإنما فیه، الزکاة وجوب عدم على يدل ال ما مال

 فی منتشرة کانت التی النامیة األموال على–وسلم علیه اهلل

 الحیوانات، من والغنم والبقر کاإلبل عصره، فی العربى المجتمع

 لفضیةا والدراهم والثمار، الزروع من والزبیب والتمر والشعیر والقمح

 يجیء لم أخرى أموال فی الزکاة المسلمون أوجب هذا مع.النقود من

 قًاتطبی النصوص، بعموم عمالً أو األموال، تلك على قیاسًا نص، بها

 «.الزکاة فرض حکمة من قرر لما

عدم وجود نص پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر گرفتن زکات از 

مال بر عدم وجوب زکات در آن دلیلی نیست، همانا نص پیامبر 

 ی عربی درصلی اهلل علیه و سلم، بر اموال سودآوری که در جامعه

ز شتر، گاو و گوسفند اباشد. مانند: زمان آنحضرت، رايج بوده می

حیوانات، و گندم، جو، خرما و کشمش از محصوالت کشاورزی و 

ت های نقره نقدی، با اين وجود مسلمانان زکاباغی، و درهم و پول

در اموال ديگری که نصی برای آن نیامده است را واجب کردند به 

صورت قیاس بر آن اموال يا به عموم نصوص عمل نمودند مطابق 

 ی فرض زکات است.ر فلسفهآنچه مقر
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قره، / سوره ب 267ثانیاً: زکات امور صنعتی با توجه به عموم آيه 

است  توجه در همینی قابلشود، و نکتهتفهیم می«  کََسبْتُمْ مَا» 

که نصوص قرآن و سنت خاص يك زمان و دوره نیست بلکه 

 –و خاصتاً باتوجه به بحث حاضر–متخصان و کارشناسان 

 ص بهن اسالمی در امور نو و محدثه با استناد به اين نصواقتصاددانا

 مباحث جديدی از اقتصاد اسالمی پرداختند، برای اطالع بیشتر به

 کتاب فقه الزکاة تألیف دکتر يوسف قرضاوی مراجعه شود.

تعیین درصد و نوع محصوالت برای همیشه چهارم: 

 نامعقول است.

صد ثابتی برای تعیین نوع مشخصی از محصوالت و تعیین در

ول کاری غیراقتصادی و نامعق ها،ها و مکانی زمانزکات برای همه

و طبعا غیرقابل اجراست. نوع محصول مشمول مالیات و درصد 

ی مالیات در هر منطقه و در هر زمان بايد توسط کارشناسان اقتصاد

-تعیین و به اجرا درآيد. هیچ نوع کاال و هیچ درصد خاصی را نمی

از  ها معین کرد. اين مطلبی زمانها و همهی مکانهمه توان برای

 بديهیات دانش اقتصاد است.

  پاســخ:
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های بسیاری اوالً: کارشناسان اسالمی خود در اين زمینه کتاب

ی آن کتاب سه جلدی دکتر قرضاوی است تألیف کردند که نمونه

ديگر که به تفصیل اين موضوع را موشکافانه بررسی نموده است. و 

هايی به دانشمندان اسالمی نیز از ديرباز در اين خصوص کتاب

 ی تحرير درآوردند.رشته

 ثانیاً: اين محصوالت دو نوع هستند برخی از زمان پیامبر صلی

اهلل علیه و سلم و حتی قبل از آن حضرت موجود بوده و همواره 

 ه بهثابتند و برخی نیز تازه و نو هستند که اين موارد اخیر با توج

شوند که آيا نصوصی که به صورت عام هستند تشخیص داده می

ها واجب است يا نه، که توسط متخصان اقتصاددان زکات برآن

 گیرد.مسلمان انجام می

ی قابل توجه در شروط زکات صرف نظر از ساير ثالثاً: نکته

شروط ديگر، رسیدن مال به حد نصاب زکات است ولذا شارع با 

نصاب مقدار زکات پرداختی را معین نموده است.  توجه به اين حد

هايی که در کشورهای اروپايی که غالباً دارای برخالف مالیات

باشد و روز به روز بر آن افزوده داری میسیستم اقتصادی سرمايه

شود و داد مردم را نیز درآورده است. در اين کشورها حدودی می

قدار مالیات را برآورد برای مال نصاب نشده تا با توجه به آن م
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کنند، بلکه به طور عموم با توجه به نوع محصوالت، درصد مالیات 

به جز مواردی که استثناء –اند و اين در هر مالی را برآورد کرده

کنند، چه مال اندك باشد و چه زياد، مالیات آن را اخذ می –کردند

شود. در میو معموالً بر درصد اخذ مالیاتی نیز روز به روز افزوده 

شود حالی که در زکات چنین نیست بلکه تنها چیزی که افزوده می

ممکن است ارزش مال باشد نه حد نصاب و مقدار معین درصدی 

 زکات، و اين افزايش ارزش مال نیز چیزی طبیعی است.

مشخص نبودن سهم عامالن زکات، راهی برای پنجم: 

 سوءاستفاده.

است. چون مقدار اين  اشکال ديگر در سهم متصديان زکات

سهم مشخص نشده است قابل سوءاستفاده است و در تاريخ 

ها ای برای خوردن درآمد مردم توسط حکومتاسالم، زکات وسیله

 و روحانیون شده است.

 پاســخ:

ها شده ی درآمد روحانیون و حکومتاوالً: اين که زکات وسیله

ت، اء و بهتان اساست و آن را به تاريخ اسالم نسبت داده است افتر

 سند اين سخن چیست؟!
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ط بايد توس« العاملون علیها» آوری زکات ثانیاً: متصديان جمع

تص حاکم يا نائب وی معین شوند که البته امروزه به اداراتی که مخ

گردند. اهتمام قرآن به اين آوری زکات هستند اطالق میجمع

ف دارد صنف از هشت صنف مصارف زکات داللت بر اهمیت اين صن

 آوری و توزيع آن از وظايف دولت است و و آناز اين جهت که جمع

نمايد. و کسانی که برای را محاسبه، نگهداری و ثبت و ضبط می

گیرد بايد دارای صفاتی حسنه آوری و توزيع آن به خدمت میجمع

 کنیم:باشند که در ذيل مختصرًا بیان می

 النبی الن الصدقة الخذ السعاة يبعث أن االمام علی ويجب»

 «1السعاة( يبعثون کانوا) بعده من والخلفاء وسلم علیه اهلل صلی

 زيرا، بفرستد زکات گرفتن برای را عامل که است واجب امام بر

 متصديان آن حضرت از بعد خلفای و سلم و علیه اهلل صلی پیامبر

 .فرستادندمی آوری راجمع

 مسلمان باشد

 فی فقیها عدال حرا مسلما کونه فیه يشترط أنه علی واتفقوا»

 «2ذلك غیر فی فقهه يشترط وال الزکاة أبواب

                                                           
 بیروت–الفکر دار: الناشر ؛ 167/  6 للنووی المهذب شرح . المجموع 1

 بیروت–الفکر دار: الناشر ؛ 168/  6 للنووی المهذب شرح . المجموع 2
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علماء اتفاق نظر دارند بر اين که عامل زکات بايد شرط 

مسلمانی، حريّت، عدالت و آگاه بودن در ابواب زکات را داشته 

 باشد هرچند به غیر زکات نیز عالم نباشد. 

  عادل و معتمد باشد

آزاد، عادل و معتمد فرستاده « 1ثقة عدال حرا اال يبعث وال»

 شود.

 نیرومند و امانتدار باشد

 2الْأَِمینُ  الْقَوِیُّ  اْستَأْجَرْتَ  مَنِ خَیْرَ إِنَّ

 که است شخصی کنی استخدام بايد که را کسی بهترين

 باشد. درستکار و نیرومند

 نگهدار زکات و عالم به احکام آن باشد

 3عَلِیمٌ  حَفِیظٌ إِنِّی األَْرضِ خَزَآئِنِ َعلَى اجْعَلْنِی قَالَ

 چرا، کن زمین محصوالت و اموال سرپرست مرا: گفت يوسف»

 هآگا و بس( مستغالّت و ... و خزائن) نگهدار و حافظ بسیار من که

 .«باشممی( کشاورزی و اقتصادی مسائل از)

                                                           
 بیروت–الفکر دار: الناشر ؛ 167/  6 للنووی المهذب شرح . المجموع 1

 26. سوره قصص، آيه  2

 55. سوره يوسف، آيه  3
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آوری زکات با توجه به توزيع زکات میزان سهم متصدی جمع

شود. اصناف مصارف زکات به متصدی نیز پرداخت می میان ساير

اگر میزان پرداختی کمتر بود که بايد از غیر زکات جبران شود، 

. توان نرخی را معین نمود و بر سر آن توافق صورت گیردالبته می

عامل زکات اگر چه ثروتمند هم باشد باز حقش از آن زکات محفوظ 

که بايد دستمزدش  است چرا که وی در نقش يك کارمند است

 پرداخت گردد.

ند، ای را قبول کثالثاً: متصدی نبايد خیانت کند و رشوه و هديه

در احاديث صحیح به شدت از اين اعمال نهی شده است. در 

حقیقت با تأمین کردن عامل نوعی تضمین برای حفظ و نگهداری 

آيد چرا که ممکن است عاملی که اگر حق تعلق زکات به وجود می

ت به وی وجود نداشته باشد طمع کند و دست به سرقت يا زکا

ه بخیانت در زکات بزند، و لذا خداوند متعال حقی را در اين زکات 

عامل اعطاء نموده و از اين عمل ناپسند )سرقت و خیانت( 

 پیشگیری کرده است.

-رابعاً: زکات، مصارف آن مشخص شده است و سوءاستفاده

شوند. صرف تعال به شدت مؤاخذه میکنندگان از آن نزد خداوند م

نظر از توضیحاتی که در اين زمینه داده شد، اين مسأله که آقای 
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آوری آن دکتر ُسها اشکال گرفته است در خصوص مالیات و جمع

های اقتصادی که اصواًل ربطی هم به دين ندارند در ساير نظام

و موجود است. تازه در اسالم با توجه به اهمیت موضوع شروط 

ضوابط خاصی را بیان فرموده است که بعضاً در غیر اسالم ديده 

 شود.نمی

 

 

 در کردیم ذکر زکات مورد در که اشکاالتی شبهه: تمام

 است صادق هم خمس مورد

  .دارد وجود خمس مورد در نیز ديگری مهم اشکاالت بعالوه

رسد و اسالم بر  خمس غارت به خدا و رسولش می اول:

 است. غارت صحه گذاشته

چنانچه قبال گفتیم خمس غارت )دزدی( اموال غیرمسلمانان به 

غارت کردن همه  رسد. اسالم برخدا و رسول و خويشان محمد می

چیز غیرمسلمانان صحه گذاشته است. اما اينکار بشدت 

غیرانسانی و وحشیانه است و بهیچ عنوان کار درستی نیست. در 
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راين غارت تمامی مايملك صدر اسالم، هدف نابودی دشمن بود بناب

دشمن و از جمله غارت زنان و کودکان نیز پذيرفته بود. اما امروزه، 

هدف دفع تجاوز است نه نابودی دشمن. مقررات مبنی بر حقوق 

و  يیی چپاول غیر تسلیحات مخصوصا مواد غذابشر امروزين اجازه

دهد که سخن درستی هم هست. بهداشتی و مسکن و غیره را نمی

را اشغال  يیاست که طبق مقررات بین المللی، ارتشی که جا جالب

کند )حتی در روند دفاع( مسئول حفظ جان، سالمتی، تغذيه و می

امنیت مردم آنجاست. بنابراين غنائم جنگی معقول و انسانی عمدتا 

شود که معنی ندارد که رزمندگان برای شامل تسلیحات می

%  80گیرد آيا را از کافر میخودشان بردارند. مثال فردی يك تانك 

 پذير نیست.قیمت تانك مال خود اوست؟ اين امکان

  پاســخ:

ده اوالً: بحمداهلل تمام اشکاالتی که اين آقای معترض مطرح نمو

بود پاسخ داده شدند، به بخش قبلی مراجعه شود. همچنین در 

مورد غنائم و اين که اين معترض جاهل آن را غارت و دزدی 

 های قبلی پاسخ داده شدند.ست نیز در بخشخوانده ا

ثانیاً: بزرگترين بانی منشور حقوق بشر بین الملل، اياالت 

ی آمريکا است. حال اينکه خود آمريکا يکی از بزرگترين متحده



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1966 

 

کشورهايی است که اين منشور را زير پا گذاشته است، کافیست به 

نقش داشته  هايی که در جهان رخ داده و دولت آمريکا در آنجنگ

شود که جنايات و تخريب است نگاهی بیاندازيد. کامالً مشخص می

و تجاوزات در کشورهای اشغالی که توسط سربازان آمريکايی رخ 

شود. آيا کشورهای مستعَمر که در داده است هرگز فراموش نمی

استعمار کشورهای اروپايی و آمريکايی بودند، اين استعمارگران 

کرکشی کردند يا نابودی؟! آيا دولت آمريکا از برای دفع تجاوز لش

آن سر دنیا به افغانستان، عراق و ساير کشورهای ديگر لشکرکشی 

کرد و هزاران زن و مرد و پیر و جوان را به خاك و خون کشاند و 

ها را به يغما برد، برای دفع تجاوز بوده يا ثروت و ذخاير اين ملت

 نابودی؟!

از قول خانم « اربابان جديد دنیا»آقای جان پیلجر در کتاب 

 نويسد:مادلین آلبرايت سفیر آمريکا در سازمان ملل، می

ی ما، ارزشش را داشته است. اين پاسخ خانم مادلین به عقیده

آلبرايت سفیر آمريکا در سازمان ملل به اين سؤال بود که آيا 

تحريم اقتصادی عراق ارزش آن را داشت که نیم میلیون کودك 

دانند که ما مالك میها آن جانشان را از دست بدهند؟عراقی 

چطور زندگی کنند ها آن کنیم کهکشورشان هستیم. ما ديکته می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1967 

 

و چه بگويند و...، در حال حاضر عظمت آمريکا در همین است. اين 

چیز خوبی است، به ويژه که نفت زيادی در آنجاست که ما به آن 

 1نیاز داريم.

 نويسد:میهمــو در جايی ديگر 

های قدرتمند پس از اکتشاف نفت در اواخر قرن نوزدهم، دولت

، وقت «ترين موهبتبزرگ»اروپايی، برای چنگ انداختن بر اين 

ها را بیرون رانده و امپراطوری ، ترك1918تلف نکردند. تا سال 

های عثمانی را بین خود تقسیم کرده بودند. عراق و ساير سرزمین

ی استقالل پس از جنگ، به استعمار گرفتار عربی، به رغم وعده

آمدند. فرانسه سوريه، لبنان و شمال عراق را نگه داشت. بريتانیا 

-بغداد و بصره در جنوب عراق را گرفت. بريتانیا کُردهای محنت

ای تحت نفوذ خود قرار داد. و هنگامی کشیده را در منطقه جداگانه

وزير وقت ِ امور –ل که ُکردها به پا خواستند، وينستون چرچی

ی ها دربارهچنین گفت: من ايرادهای نازك نارنجی –مستعمرات

                                                           
، شهابی مهرداد و شهابی مهرناز ترجمه، پیلجر جان ،71دنیا ص  جديد . اربابان 1

 1388 اول چاپ اختران نشر
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فهمم، و شديدًا طرفدار استفاده از گاز سمی استفاده از گاز را نمی

 1تمدنم.بر ضد قبايل بی

طراح راهبردهای اياالت متحده آمريکا، سال –آقای جورج کنان 

درصد از جمعیت جهان،  3/6گويد: ما با جمعیتی برابر ، می –1948

درصد از ثروت آن را در اختیار داريم. در چنین وضعیتی کار  50

اصلی در دوران پیش رو حفظ اين وضعیت ِ نابرابری است. برای 

انجام اين مهم، بايد احساسات را به طور کامل کنار گذاريم و 

-مالحظاتی چون حقوق بشر، اعتالی سطح زندگی، و دموکراسی

 2ر به در کنیم.سازی را از س

 معدن مال همه است نه یك نفر، تا خمس بدهد.دوم: 

معدن متعلق به تمام افراد مملکت است و به هیچ عنوان نبايد 

 مالکیت فرد خاصی در آيد، که خمس بدهد. به

                                                           
 مهرداد و شهابی مهرناز ترجمه، پیلجر جان، 94–93ص  دنیا جديد . اربابان 1

 1388 اول چاپ اختران نشر، شهابی

جان پیلجر، ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد شهابی،  ،133 ص دنیا جديد . اربابان 2

 1388نشر اختران چاپ اول 
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از درآمد معدن و... بسیار  %20رداخت تنها پ سوم:

 ناچیز است.

عادن امروزی % از درآمد معدن برای بسیاری از م 20پرداخت 

نفت و گاز و آهن و امثالهم بسیار ناچیز و غیرعادالنه و  مثل

% درآمد معدن ملك شخصی صاحب  80يعنی  غیرمعقول است.

 پذيرد.را نمی سالمی آن شود که هیچ عقلمعدن می

 پاســخ:

-اوالً: نزد دانشمندان مسلمان معادن به دو دسته تقسیم می

 شود.

 ی)نقره، طال، الماس و...(و دسته ی اول معادن جامد استدسته

 دوم معادن مايع )نفت، گاز و...(

در اراضی ملکی که معدن جامد يافت شود اين معدن متعلق به 

صاحب ملك است چون جزئی از ملك وی است. اما معادن مايع 

اگر در اراضی ملکی يافت شود تنها متعلق به صاحب ملك نیست 

را در اينجا مصلحت عام در نظر بلکه متعلق به عموم مردم است، زي

گرفته شده است. حتی در مورد معادن جامد طال و نقره و امثال آن 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1970 

 

اگر مصلحت عام مدنظر گرفته شود در اين حالت متعلق به عموم 

 است و اين به تشخیص حاکم اسالمی است.

 علیه اهلل صلى اهلل رسول إلى وفد أنه حمال، بن أبیض عن»

 من رجل قال ولى أن فلما له، فقطع الملح، فاستقطعه وسلم

 فانتزعه: قال العد، الماء له قطعت إنما له؟ قطعت ما أتدری: المجلس

 «1منه

 از ابیض بن حمال رضی اهلل عنه روايت است که او به نزد رسول

اهلل صلی اهلل علیه و سلم رفت و از آن حضرت درخواست کرد که 

واگذاری کند. پیامبر زمینی که در آن معدن نمك است به وی 

ض صلی اهلل علیه و سلم زمین را به او واگذار کرد هنگامی که ابی

دانید اين زمینی که رفت مردی که در آن مجلس بود گفت: آيا می

به او واگذار کرديد، چیست؟ آن زمینی که به او بخشیديد، آب 

ز جاری دائم بود. آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم به ابیض فرمود: ا

 زمین دست بکش. آن

 گويد:هــ( می 279امام ترمذی رحمه اهلل )م 

                                                           

 بیروت–؛الناشر: المکتبة العصرية، صیدا3064ح  174/  3سنن أبی داود .  1
 یة،الثان: الطبعة بیروت–؛الناشر: مؤسسة الرسالة4499ح  351/  10صحیح ابن حبان 

 م1993–1414



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1971 

 

 اهلل صلى النبی أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل»

 لمن اإلمام يقطع أن جائزا يرون القطائع فی وغیرهم وسلم علیه

 «1ذلك رأى

به ها آن نزد علمای اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و غیر

براين ديدگاه ها آن در واگذاری زمین،اين حديث عمل کردند 

هستند که جايز است امام تشخیص دهد برای هرکس زمین را 

 واگذار کند.

شود که معادنی که به صورت با توجه به اين حديث مشخص می

آماده و مهیا است بنابه مصلحت عمومی نبايد به فرد خاصی تعلق 

 بگیرد. 

اقتصادی سوسیالیسم، در نظام اقتصادی اسالمی بر خالف نظام 

مالکیت فردی پذيرفتنی است و همچنین برخالف نظام اقتصادی 

داری، مالکیت عمومی نیز مقبول است و لذا نظام اقتصادی سرمايه

باشد نه تفريط و نه افراط نه اسالمی حد وسط اين دو نظام می

-خاص فردی و نه خاص عمومی بلکه هردو و با توجه به مصلحت

                                                           
 الثانیة،: مصر الطبعة–الحلبی البابی مصطفى: ؛ الناشر 656/  3الترمذی  سنن.  1

 م 1975–هـ 1395



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1972 

 

توان گفت که نظام کند. به عبارت ديگر میانديشی عمل می

  اقتصادی در اسالم، اقتصاد مختلط است.

گیرد، های طبیعی، به مالکیت خصوصی تعلق نمیبرخی از ثروت

 فرمايند:رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم می

 (1والنار والکأل، الماء،: يمنعن ال )ثالث

 « شوند: آب، چراگاه، آتشسه چیز جلوگیری نمی»

 و در لفظی ديگر چنین آمده است:

 وثمنه والکأل، والماء،: النار فی ثالث فی شرکاء المسلمون»

 «2حرام

مسلمانان در سه چیز شريك هستند، در آتش، آب، و چراگاه، 

 حرام است.ها آن بهای

 نیز روايت شده است.« ثمنه حرام»ی همین حديث بدون زياده

 «1والنار والماء، الکإل، فی: ثالث فی شرکاء المسلمون»

                                                           
 فیصل–العربیة الکتب إحیاء دار: ؛ الناشر 2473ح  826/  2ماجه  ابن . سنن 1

 الحلبی البابی عیسى

–؛ الناشر: دار إحیاء الکتب العربیة 2472ح  826/  2سنن ابن ماجه .  2

 البابی الحلبیفیصل عیسى 
 رةالقاه–؛دار النشر: مکتبة ابن تیمیة11105ح  80/  11المعجم الکبیر للطبرانی 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1973 

 

 مسلمانان در سه چیز شريك هستند: در چراگاه، آب، آتش

چراگاه و مراتعی که برای دامداری است، منظور چراگاهی است 

هايی که در اراضی ملی که در زمین خصوصی نباشد اما چراگاه

چرند، شوند و بخشی از آن حیوانات وحشی در آن میقلمداد می

 باشد.تگاه حاکمیت میاين طبیعت تحت حفاظت دس

منظور از آب در اين حديث نیز، آبی که چشمه و يا جاری 

ها و درياها و امثال آن است، مالکیت عمومی همچون رودخانه

ها هستند. اما آبی که با حفر زمین در اراضی شخصی مانند چاه

شود. ها در مالکیت خصوصی تلقی میشود، اين نوع آبحاصل می

باشد اسالم آن زيادی آب خصوصی را نیز  لکن اگر آب اضافی

کند. مثاًل زمین کشاورزی که دارای آب است حال عمومی تلقی می

يا از طريق چاه يا چشمه که در اين زمین واقع شده است مادامی 

                                                                                                               

–؛ الناشر: المکتبة العصرية، صیدا 3477ح  278/  3سنن أبی داود .  1

 بیروت

 ؛ الناشر: دار الکتب العلمیة، 11832ح  248/  6السنن الکبرى للبیهقی 

 م 2003–هـ 1424 الثالثة،: الطبعة لبنات–بیروت

: ةالطبع الرياض–؛ الناشر: مکتبة الرشد 23194ح  7/  5مصنف ابن أبی شیبة 

 هــ1409 األولى،
 بیروت–؛ الناشر: دار الفکر 372األموال للقاسم بن سالم ص 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1974 

 

که آب جاری باشد در اين زمین، مالك آن نبايد از ورود اين آب به 

مراتع( که به آبیاری های ديگر )عام يا خاص ولو برای رويش زمین

 نیاز دارند جلوگیری کند.

 «1الکإل فضل به لتمنعوا الماء فضل تمنعوا ال»

 گیاهان از آب، جلوگیری باعث تا نکنید جلوگیری را اضافه آب

 نشويد.

منظور از آتش در اين حديث، بنابر مقتضی زمان نبوی، برخی 

 یگفتند هیزم آتش بوده و برخی نیز گفتند مراد استفاده

گرمايشی و روشنايی از آتش است و برخی آن را به زغال سنگ که 

 شود تعبیر کردند.از زمین استخراج می

 بها المراد: وقیل الناس، يحتطبه الذی الشجر بها المراد: قیل»

 التی الحجارة بها المراد: وقیل بضوئها واالستضاءة منها االستصباح

 فال الضوء بها المراد کان وإذا األرض، موات فی کانت إذا النار توری

                                                           

؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 2354ح  110/  3صحیح البخاری .  1

 هــ1422
 بیروت–؛ الناشر: دار إحیاء التراث العربی1566 ح 1198/  3صحیح مسلم 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1975 

 

 الحجارة بها المراد کان إذا وکذلك صاحبه به يختص ال أنه خالف

 «1المذکورة

گفته شده: منظور از آن درختی است که مردم به عنوان هیزم 

کنند، و گفته شده: منظور از آن چراغ روشنايی و استفاده می

سنگ زغالاستفاده از روشنايی آن است و گفته شده: منظور از آن 

است هرگاه در اراضی موات باشد، اگر منظور از آتش روشنايی 

باشد و اگر منظور باشد، خالفی نیست که مختص به صاحبش نمی

 سنگ مذکور باشد به همین شکل است.زغال

-های طبیعی )نفت و گاز و زغالبراين اساس هر آنچه از ثروت

د، با توجه به نقشی ندارنها آن سنگ و غیره( که مردم در ايجاد

ها، در مصلحت عمومی جای دارد و به مالکیت ضروريت آن

 گیرد.خصوصی )شخصی( تعلق نمی

 گويد:هــ( می 620امام ابن قدامه رحمه اهلل )م 

 من يملکها فهل والماء، والنفط، کالقار، الجارية، المعادن وأما»

–النبی لقول يملکها؛ ال أظهرهما، روايتان فیه ملکه؟ فی ظهرت

 والکأل، الماء، فی: ثالث فی شرکاء الناس»: –وسلم علیه اهلل صلى

                                                           
 األولى،: مصر الطبعة الحديث، دار: ؛ الناشر 366/  5الشوکانی –األوطار . نیل 1

 م1993–هـ1413



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1976 

 

 يملکها فلم األرض، أجزاء من لیست وألنها .الخالل رواه «والنار

 أرضه من خارجة ألنها يملکها؛ والثانیة. کالکنز األرض، بملك

 «1.الجامدة والمعادن الزرع فأشبهت له، المملوکة

ك آب، آيا اين موارد در مل اما معادن جاری همانند قیر، نفت و

شوند؟ در آن دو روايت است؛ کسی ظاهر گردد تملیك می

ی پیامبر ظاهرترين آن، قابل تملیك نیستند به سبب اين فرموده

صلی اهلل علیه و سلم: مردم در سه چیز شريك هستند: در آب، 

چراگاه و آتش. ]ابوبکر[خالل آن را روايت کرده است. چونکه آن 

شود زای زمین نیست پس با مالکیت زمین تملیك نمیجزئی از اج

مانند گنج. و دوم قابل تملیك است زيرا بیرون از زمینش است و 

 باشد. مانند زمین زراعی و معادن جامد.در مالکیت وی می

قول اول همانطور که امام ابن قدامه رحمه اهلل تصريح کرده 

ث صحیح و نیز تر، چرا که مستند به حدياظهر است و قابل قبول

ی اسالمی است که هرگاه مصلحت خاص با مصلحت عام قاعده

شود و تعارض پیدا کند، مصلحت عام بر مصلحت خاص مقدم می

-اين امر با توزيع عادالنه که اسالم با احکامش تشريع نموده هم

                                                           
 م1968–هـ1388 القاهرة الطبعة مکتبة: ؛ الناشر 423/  5قدامة  البن . المغنی 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1977 

 

خوانی دارد، تا اين که مشکل اقتصادی برچیده شود. مثالً در اسالم 

است، زيرا محتکر کااليی را نزد خود نگهداری از احتکار نهی شده 

کند تا در فرصتی مناسب آن را در بازار بفروش برساند. )سبب می

شود( لکن اين عمل با گران شدن يا کمبود آن کاال در جامعه می

مصالح عمومی در تعارض است ولذا مصلحت عمومی در اينجا مقدم 

 کند.و از احتکار جلوگیری می

 تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت"ی باتوجه به اين قاعدهثانیاً: 

، پس درصد خمس پرداختی باز به بیت المال بازگردانده "خصوصی

شود تا در مصارف عمومی يا به طور اختصاصی به اصنافی که می

گیرد مصرف گردد ولذا به خودی خود اين تعلق میها آن خمس به

 شود.اشکال برطرف می

 خمس ناعادالنه و غیرمعقول است.موارد مصرف : چهارم

 مذهبی فرق بین در يیهاتفاوت خمس مصرف موارد مورد در

 ی مربوطه عبارتست از:دارد که نیازی به ذکر نیست. آيهوجود 

 وَلِذِی وَِللرَّسُولِ  خُمُسَهُ لِلّهِ  فَأَنَّ  َشیْءٍ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا وَاعْلَمُواْ

 1السَِّبیلِ  وَابْنِ وَالْمَسَاکِینِ وَالَْیتَامَى الْقُرْبَى

                                                           
 41. سوره انفال، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1978 

 

 براى آن پنجم يك گرفتید غنیمت به را چیزى هر که بدانید و»

-راه در و و بینوايان يتیمان و خويشاوندان براى و پیامبر خدا و

 رسول و خدا سهم خمس نصف شیعه، نظر طبق .«است ماندگان

 ديگر نصف و شودمی داده الشرائط فقیه جامع به امروزه که است

 با. شودمی پرداخت مانده سفر يا در يتیم يا فقیر سادات به خمس

%  20 يعنی، )است بسیار زياد بسیار خمس مقدار اينکه به توجه

%  20 یوغیره باضافه فلزات و گاز و نفت شامل معادن کل درآمد

 بر تقسیم(، خدماتی و اقتصادی هایفعالیت تمامی یسالیانه سود

 نصف تخصیص: است. اول وارد اساسی اشکال دو حداقل خمس

، فقیر به سادات..( و. نفت آمد در%  10 يعنی) عظیم آمد در اين

. نژادپرستی است و است غیرعادالنه و غیرمعقول بشدت کاری

دريای  اين چرا کند؟ چه که!! فقیه به خمس نصف پرداخت: دوم

 کنند؟ خرج خود صالحديد بنابر که شود داده فقیهان به بايد ثروت

 را رسول و خدا سهم اينکه بر نصی هیچگونه که است واقعیت اين

 وجود شیعه منابع در نه و سنی منابع در نه فقیهان داد به بايد

 پیامبر مرگ با را رسول و خدا حنفیه سهم دلیل بهمین. ندارد

 که گفتندمی هم قديم شیعه فقهای از بسیاری و دانندمی ملغی

 او به تا کند زمان ظهور امام تا داشت نگه را رسول و خدا سهم بايد



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1979 

 

 از زکات ترغیرعملی و ترغیرعادالنه خمس بنابراين. بپردازيم

 .است

 پاســخ:

اوالً: همانطور که قبالً گفتیم مصارف خمس در قرآن مشخص 

رسد در حقیقت يکی شده و بخشی از آن که به خدا و رسولش می

شود و بعد از وفات پرداخت می است و آن نیز برای مصارف عمومی

 پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیز باتوجه به صالحیت و اختیارات

 کند.حاکم مسلمانان آن را در مصالح عمومی خرج می

 الذی الخمس فی يتصرف وسلم علیه اهلل صلى الرسول أن»

 «1شاء کیف أمته فی ويرده شاء، بما له اهلل جعله

سلم در خمسی که خداوند  حضرت رسول صلی اهلل علیه و

کند و آنطوری برايش قرار داده است هرطور که بخواهد مصرف می

 گرداند.که بخواهد به امتش بازمی

 نويسد:هــ(،در تفسیرش می 774حافظ ابن کثیر رحمه اهلل )م 

                                                           
: والتوزيع الطبعة للنشر طیبة دار: ؛ الناشر 61/  4البن کثیر العظیم  القرآن . تفسیر 1

 م 1999–هـ1420 الثانیة



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1980 

 

 کما للمسلمین، بالمصلحة اإلمام فیه يتصرف الخمس إن»

 تیمیة رحمه العالمة ابناإلمام  شیخنا وقال .الفیء مال فی يتصرف

 «1.األقوال أصح وهو السلف، وأکثر مالك قول اهلل:وهذا

 کند.می تصرف آن در مسلمانان برای مصلحت به امام، خمس

یمیه استاد ما امام عالمه ابن ت .دارد تصرف فیء مال در که همانطور

رحمه اهلل گفته است: اين قول مالك ]بن انس[ و بیشتر علمای 

 ترين قول است.سلف است و آن صحیح

 ی اول ابوبکر رضی اهللمؤيد اين ديدگاه، اثری است که خلیفه

سلم  وی پیامبر صلوات اهلل علیه ی ما ترکههــ(، در باره13عنه )م 

 فرموده است:

 «2المسلمین على أرده أن رأيت ولیت لما»

وقتی که حاکم شدم خواستم که آن مال را به مسلمانان 

 بازگردانم.

و در حديثی صحیح از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روايت است 

 که فرمود:
                                                           

: الطبعة والتوزيع للنشر طیبة دار: الناشر ؛ 62/  4 کثیر البن العظیم القرآن . تفسیر 1

 م 1999–هـ1420 الثانیة

–بیروت العلمیة، الکتب دار: ؛ الناشر12746ح  494/  6للبیهقی  الکبرى . السنن 2

 م 2003–هـ 1424 الثالثة،: لبنات الطبعة



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1981 

 

 شود.خمس به شما بازگردانده می« 1علیکم مردود والخمس»

 گويد:هــ(، می 620امام ابن قدامه رحمه اهلل )م 

 فکیف بباق، لیس –وسلم علیه اهلل صلى–فالنبی : قالوا إن»

–وسلم علیه اهلل صلى–النبی إلى صرفه جهة: قلنا سهمه؟ يبقى

 «2باقیة المصالح المسلمین، مصلحة

ه اگر بگويند: پیامبر صلی اهلل علیه و سلم زنده نیست پس چگون

به گويیم: جهت مصرف آن سهمشان ]از غنیمت[ باقی است؟ می

پیامبر صلی اهلل علیه و سلم، مصلحت مسلمانان است، ]و[ مصالح 

 باقیست.

ثانیاً: خمس اموال در دست مسلمانان که نزد برادران شیعه 

مرسوم است، نزد جمهور مسلمانان )اهل سنت( فقط در غنائم 

جنگی و معادن و رکاز )گنج زيرخاکی( تعريف شده است و در غیر 

م البته برخی از احاديث منقول از ائمه علیهشود. آن پرداخت نمی

السالم داّل بر آن است که خمس تنها در غنائم جنگی است از 

 جمله اين حديث.

                                                           
بیروت –الرسالة مؤسسة: ؛ الناشر 4424ح  328/  4 يیللنسا الکبرى . السنن 1

 م 2001–هـ 1421 األولى،: الطبعة

 م1968–هـ1388: القاهرة الطبعة مکتبة: ؛ الناشر 458/  6قدامة  البن . المغنی 2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1982 

 

 لیس يقول ع اللَّه عبد أبا سمعت قال سنان بن اللَّه عبد عن»

 «1خاصة الغنائم فی إال الخمس

 از عبداهلل بن سنان روايت است گفت: شنیدم ابو عبداهلل علیه

 فرمايد: نیست خمس مگر در غنايم خاصتاً.سالم میال

 بزرگان و علمای شیعه اين حديث را از امام ابو عبداهلل جعفر

 صادق علیه السالم صحیح دانستند.

برخی از علمای شیعه اين حديث را حمل بر آن کردند که 

منظور از غنايم در اينجا موافقت با قرآن است و خمس در درآمد 

شود. و برخی ديگر آن را با معنی صومین ثابت میمالی با سنت مع

لغوی غنايم صحیح دانستند چرا که نزد اين گروه غنايم را هر 

ای را معنی کردند. و برخی نیز آن را حمل بر تقیه کردن چون فايده

موافق عامه )اهل سنت( است. البته اين سه ديدگاه خالی از اشکال 

کند ده که داللت بر آن میآم« خاصة»نیست. اوالً در حديث لفظ 

تنها در غنايم خمس واجب است و نه در غیر آن. ثانیاً معنی غنايم 

باتوجه به قرآن همان غنايم جنگی است ولذا مطابقت آن با قرآن و 

                                                           
؛  6ح  56/  2؛ االستبصار للطوسی 1646ح  40/  2. من ال يحضره الفقیه للصدوق  1

ح  485/  9، وسائل الشیعة للحر العاملی 16ح  124/  4تهذيب االحکام للطوسی 

12546 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1983 

 

دلیل بر اين است که خمسی غیر از خمس  "خاصة"آمدن لفظ 

غنايم واجب نیست پس به خودی خود معنی لغوی غنايم که عام 

شود به غنايم جنگی. ثالثاً دلیلی وجود تخصیص داده میاست 

ندارد که اين حديث از باب تقیه گفته شده باشد، زيرا تمام رجال 

آن امامیه هستند و سند صحیح است پس چگونه حمل بر تقیه 

 شود؟!می

 را شیعه برادران مذهبی آرای و عقايد نداريم قصد ما اينجا در

 روايت يك نقل با تنها و–یم کن بررسی و نقد خمس خصوص در

 به پاسخ و نقد قصد بلکه –خودشان هایکتاب از کرديم پسنده

 که بود گرفته اسالم در خمس از ُسها دکتر آقای که بود ايرادی

 .داديم پاسخ بحمداهلل

کند و رابعاً: جای تعجب دارد که آقای دکتر سُها شبهه طرح می

دهد)!( ابتدا می پاسخ سپس در ادامه خود بدون اينکه متوجه شود

دهند و آن گیرد که چرا شیعه خمس را به امام يا فقیه میايراد می

نويسد: را نژادپرستانه و ناعادالنه توصیف نموده بعد در ادامه می

 را رسول و خدا سهم اينکه بر نصی هیچگونه که است اين واقعیت»

 وجود هشیع منابع در نه و سنی منابع در نه داد فقیهان به بايد

شود وقتی (، سؤال اينطور مطرح می597)نقد قرآن ص « ندارد 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

1984 

 

شود پس با چه نصی از قرآن و سنت برای يك موضوع يافت نمی

دهید؟ البته شايد گفته منطقی آن را به قرآن و اسالم نسبت می

گويیم همین که در کتابی شود اين به اسالم نسبت داده نشده، می

مطرح و از ايرادات بر خمس ذکر شده آيا به اسم نقد قرآن آن را 

دلیل بر نسبت آن به اسالم نیست؟! و به تبع ايراد به خود اسالم و 

 قرآن؟!

 

 

 شبهه: صدقه همیشه بوده، اما راه چاره نیست

 يیصدقه در تمام جوامع و اديان وجود داشته و دارد و کار نیکو

حقوق  است اما صدقه راه اساسی ايجاد عدالت اقتصادی نیست و

کند. بهمین دلیل است که هزاران واقعی مستمندان را تأمین نمی

 سال صدقه، از غنای ثروتمندان و فقر مستمندان نکاسته است.

  پاســخ:

-بر هر امر معروفی )نیکويی( اطالق می "صدقه"در اسالم لفظ 

صدقة( و صدقه دادن از جهت مادی يکی از  معروف شود )کل

-های صدقه دادن، يکی اين که از مالمعانی آن است. از ويژگی
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1985 

 

کند و نیز باعت ضمانت اجتماعی میان اندوزی جلوگیری می

 شود.مسلمانان می

الحسنه صحیح و  آیا قرض ربوی همیشه ظالمانه و قرض

 عادالنه است؟

 ظالمانه جا همه واقعا ربوی قرض آيا اما: 600–599ص  13فصل 

صحیح است؟.  عادالنه وی موارد همه است و قرض الحسنه در

اختیار ديگری بگذارد تا با آن کار  اش را دراينکار که فردی سرمايه

سرمايه ندهد کاری بشدت  کند و سود ببرد و چیزی به صاحب

دهنده برای بدست غیرمعقول و غیرعادالنه است. چون فرد قرض

ی نتیجه ها زحمت کشیده چرا بايد ازاش سالآوردن سرمايه

 ديگری سود ببرد و به او هیچ ندهد. بهمین دلیلتالشش فرد 

شان درآمدی کسب کنند. ها تمايل ذاتی دارند که از سرمايهانسان

ی بزرگی را برای مدت طوالنی در حاضر نیستند که سرمايه مردم

بگذارند بدون آنکه سودی عايدشان شود. به بیان  اختیار ديگری

 آن از معقولی سود که شودمی انجام گذاری وقتیديگر سرمايه

 مدت برای و کالن در مقیاس الحسنه قرض بنابراين. برود انتظار

 رغم علی است که دلیل بهمین. نیست پذيرامکان عمال طوالنی
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1986 

 

 30در  الحسنه قرض برای زياد تبلیغات و مادی و معنوی تشويق

 بخش الحسنه قرض هایسرمايه هم باز، در ايران گذشته سال

 .دهدمی تشکیل را هابانك یسرمايه از بسیار کوچکی

  پاســخ:

اوالً: نزد اسالم و ساير اديان سماوی همچون يهوديت و 

مسیحیت ربا مذموم است وبنابر قرآن و سنت و اجماع بر تحريم 

 .ربا ترديدی روا نیست و عقالً و شرعاً اين عمل قبیح و زشت است

کند سوئی ايجاد میثانیاً: ربا بر اخالق، اجتماع و اقتصاد اثرات 

 1کنیم.که ما در اينجا مختصراً به ذکر سه مورد آن اشاره می

 طبقاتی فاصله ايجاد

-بیش هرچه فاصله سبب جامعه، در رباخواری فرهنگ گسترش

 تضمین سودی ربا، زيرا شود؛می دستانتهی و ثروتمندان میان تر

 که ديگر عقود يا مضاربه خالف بر) است زيان و ضرر بدون و شده

 بر روز به روز که است روشن(. اند شريك زيان و سود در طرف دو

 قدرت از برعکس و شودمی افزوده دارسرمايه قدرت و سرمايه

                                                           
اثر آقای سید محمد حسن علوی « ی گريز از آن هاربا و راه» . اين مطلب از کتاب  1

ده اقتباس ش –با کمی دخل و تصرف–ی اسالمی صداوسیما هانشر مرکز پژوهش

 است.
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1987 

 

 افراد معموالً چون شود.می کم گیرندهقرض افراد اقتصادی و مالی

 درمانده خود اوّلیه هاینیازمندی ساختن فراهم برای که درآمدکم

 برای وام، اين از بخشی چون و گیرندمی بهره با قرض اند،شده

 گردد،می صرف آنان بودجه کسری و اوّلیه نیازهای کردن برآورده

 طبقاتی فاصله و شودمی افزوده آنان بیچارگی و فقر بر روز به روز

 بزرگ دارانسرمايه از يکی گفته به. گیردمی خود به صعودی سیر

 اختیار در را دنیا ثروت درصد 70 يهوديان. م 1970 سال در يهودی،

 .داشتند دست در را درصد 30 تنها ديگران که حالی در داشتند.

 ق،. ه 1407 وهب، مکتبة الرّبا، اللّه حرّم لماذا المصرى، )عبدالسمیع

 (.17 ص

 ایمصاحبه در ـ آلمان رايخ بانك پیشین مدير شاخت ـ دکتر

 :گفت داد، انجام در دمشق م، 1953 سال در که

 سرمايه تمام که شودمی روشن نامحدود رياضی حساب يك با

 رباخوار زيرا شود.می سرازير رباخوار اندکی شمار جیب به دنیا

-می زيان گاهی و سود گاهی رباگیرنده ولی برد،می سود همواره

 سوی به هاثروت تمام درازمدّت در که است روشن پس. کند

 ديگران، چه و دارانکارخانه همه و شودمی سرازير رباخواران
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1988 

 

 دست به رباخواران راها آن رنج دست که هستندها آن کارگزاران

 (17)همان، ص .گیرندمی

 کاریبی رواج

 رکود به را جامعه و کندمی جلوگیری کاال درست عرضه از ربا

 رد ربا بد آمدهایپی درباره لطفیان احمد دکتر. کشاندمی اقتصادی

 :گويدمی کشور اقتصاد

 المللی، بین سطح در که بزرگی هایدشواری از يکی امروزه

 و بهره مسأله است، کرده رکود دچار سخت را کشورها اقتصاد

 رکود موجب و گیردمی را کاال درست عرضه جلوی ربا زيرا رباست؛

 .شودمی

 شديد تناقض ايجاد سبب رباخواری، اساس بر اقتصادی نظام

 نزولی سرمايه منافع و سو يك از صنعتی و تجاری منافع میان

 سرمايه که شودمی سبب ربا. شودمی ديگر سوی از دارانسرمايه

-سرمايه و بشود کشور تولیدی و صنعتی هایبخش وارد تریکم

 کاهش درازمدّت در کشور اقتصادی هایفعّالیّت و هاگذاری

 (24/5/1377 قدس، )روزنامه.بیابد

 ـ تولیدی هایبخش در گذاریسرمايه هرچه که است روشن

 پیدا رشد جامعه در کاریبی نسبت همان به يابد، کاهش صنعتی
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1989 

 

 از خالی تولیدی و صنعتی هایدربخش گذاریسرمايه چون. کندمی

 پولی، بهره ولی است. همراه بسیار سختی با و نیست زيان و ضرر

-سرمايه که است طبیعی است. زحمت بدون و شده تضمین سودی

 به سود نیز رباخوار فرد. شودمی سرازير رِبَوی امور سوی به ها

 کند،نمی گذاریسرمايه تولیدی امور رباخواری رادر از آمده دست

 . اندازدمی کار به سوددهی راه در دوباره بلکه

 به و گذاردمی کاهش به رو جامعه تولیدی توان کم کم بنابراين،

 در مسأله اين. انجامدمی کشور اقتصادی نظام پاشیدگی هم از

 خود، زندگی گذران برای گیرندهوام که ربايی) مصرفی ربای بخش

 برای انسان که جا آن ولی است. روشن( کندمی دريافت بهره با وام

 و ربايی اقتصاد طرفداران گیرد،می وام تولیدی کارهای انجام

 زيرا است. تولید شکوفايی عامل ربا که کنندمی وانمود رباخوران

 ديگری اختیار در بهره بدون را خود سرمايه نیست حاضر کسی

 هایسرمايه به تولیدی بزرگ هایطرح انجام برای چون و بگذارد

. شودمی حل مشکل اين بهره، با هایوام دادن با نیازمنديم بزرگ

 شناخته مردود اسالم سوی از نیز فريبنده ظاهر به استداللِ اين

-می اقتضا عدالت زيرا است؛ شده دانسته رباگیرنده به ستم و شده

 باشند، شريك زيان و سود در طرف دو شراکتی، امور در که کند
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1990 

 

 و ضرر به کاری و است شريك سود در تنها رباخوار که آن حال

 گاه تولیدی هایبخش در گذاریسرمايه حالیکه در ندارد، آن زيان

 .شودمی رو روبه ورشکستگی با

-می خود جامعه اقتصاد شکوفايی برای فردی هر ديگر، سوی از

 نقش آن در نوعی به خود زيرا است؛ آن شکوفايی خواهان و کوشد

 آورد،می دست به سود غیرطبیعی راه از چون رباخوار ولی دارد،

 چه به که انديشدمی اين به همواره او. ندارد کار اين برای ایانگیزه

 بنابراين، باشد؛ برخوردار تریکم خطرپذيری از که بدهد وام کسی

 گذاریکشور سرمايه اقتصاد شکوفايی برای خواهدمی که کسی به

 است روشن. دهدنمی وام است، آن در خطرپذيری احتمال و کند

 را جامعه اقتصاد زيربنای که تولیدی هایطرح صورت، اين در که

 دهگیرنوام فرد سو، ديگر از. شد نخواهند شکوفا گاه هیچ سازد،می

 دهد، بازپس آن بهره با را وام است مجبور که اين سبب به نیز

 ريسك و تربیش سود که کندمی گذاریسرمايه اموری در اساسا

 باشد. داشته تریکم

 و باشد جامعه مصلحت خالف بر هاگذاریسرمايه اين هرچند 

 اگر که است صورتی در اين. باشد داشته پی در نیز اخالقی مفاسد

 از) کند شرکت جامعه گذاریسرمايه در ایگونه به خود دهندهوام
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1991 

 

 درکار ستمی نه...( و مضاربه مشارکت، عقد مانند شرعی هایراه

 .شد خواهد وارد زيانی جامعه اقتصاد به نه و بود خواهد

 تــــــــــــورّم

 متورّ جامعه، در ربا رواج پیامدهای پیوسته هم به هایحلقه از

 آوردن دست به برای ناچارند صنايع صاحبان رِبَوی نظام در. است

. بگیرند ربايی قرض سرمايه کمبود جبران کم دست يا سرمايه

 افزايش به و برده باال را تولید هزينه مسأله اين که است بديهی

 به غیرطبیعی قیمتِ افزايش اين چون و انجامدمی تولیدات قیمت

 پايین سطح در صنايع سودآوری نتیجه در رود،می رباخوان جیب

 از سنگین مالیات تواندنمی نیز دولت صورت، اين در. بود خواهد

-هزينه کسر از پس آنان درآمد زيرا کند؛ دريافت صنايع صاحبان

 با نیز دولت نتیجه، در. بود خواهد ناچیز غیرحقیقی و حقیقی های

 کردن فراهم برای است مجبور و شودمی رو روبه درآمد کمبود

 به مسأله اين که بزند دست اسکناس چاپ به خود کارمندان حقوق

 .انجامید خواهد جامعه در کاذب تورّم

دوستی و ثالثاً: هدف از دادن قرض الحسنه در واقع حس نوع

دستگیری در راستای اخوت و برادری است که اسالم به شدت بر 

داری اين نوع عمل جايی آن تأکید دارد، در نظام اقتصادی سرمايه
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دار ندارد چرا که در اين سیستم اقتصادی تمام هم و غم سرمايه

ی ی ثروتش است نه خدمت و نه برطرف کردن فاصلهتوسعه

طبقات. حتی آقای دکتر ُسها معترف است که قرض الحسنه مفید 

 گويد:است و اينگونه می

بضاعت  یبه افراد ب كخیر و کم یکارها یقرض الحسنه برا

 ی،مخارج روزمره زندگ یبرا ،مناسب است مثال برای ازدواج جوانان

بضاعت، آنهم یبه مسکن افراد ب كبهداشت و درمان و کم یبرا

و تحت نظارت دولت  یواقع یخیريه یبايد توسط نهادها

 یاندوزثروت یانجام شود که پول مردم خیر دستمايه كدموکراتی

 1.نشود

را معطوف به نظارت مستقیم دولتی البته ايشان اين عمل 

ی او، اين دولت پول مردمان دموکراتیك دانسته، زيرا به عقیده

دانند که اين سخنشان صحیح  اندوزی نمی ثروتخیر را دستمايه

است لکن اگر به آيات قرآن و موازين اسالمی دقت کنیم دقیقاً به 

 وَالْفِضَّةَ الذََّهبَ يَْکنِزُونَ وَالَّذِينَی مهم تأکید شده است. اين نکته

 2أَلِیمٍ  بِعَذَابٍ فََبشِّرْهُمْ اللَّهِ سَِبیلِ فِی يُنفِقُونَهَا واَل

                                                           
 602–601. نقد القرآن، سُها ص  1

 35و  34. سوره توبه، آيات  2
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در اسالم تشويق به پرداخت قرض الحسنه از دادن صدقه 

ارجحیت دارد چرا که در قرض الحسنه امکان بازگشت مال به 

با کار و شود که مقروض صاحب قرض وجود دارد و اين موجب می

تالش اين قرض را بازگرداند و اين دومین هدف قرض الحسنه 

است، خالصه اينکه قرض الحسنه از بُعد اخالقی و انسانی بیشتر 

ان مدنظر اسالم است. اما اين که از ناکارآمدی قرض الحسنه در اير

سخن به میان آمده از جانب معترض آقای سُها، واقعیت اين است 

ر دداری اسالمی در بسیاری از موارد با بانك داری ايرانکه بانك

ها کمتر است تضاد است، بله بازدهی قرض الحسنه در اين بانك

لکن اين به معنای ناکارآمدی اصل قرض الحسنه به عنوان يك 

 وباشد بلکه اين تنها اشتباه عمل پسنديده و اخالقی اسالمی نمی

-سف تداخل بانكاالداری ايرانی است که معخطائی فاحش از بانك

داری در ايران داری اسالمی و غیراسالمی است و اين نوع بانك

 بعضاً از جانب علمای اهل سنت و اهل تشیع مورد انتقاد است.
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های بزرگ شبهه: علت حرام نمودن ربا، نبودن صنعت

 در آن زمان بود

 علت اينکه محمد ربا را حرام کرد اين است که در زمان پیامبر

های بزرگ وجود نداشت و افراد ذاری و صنعت و تجارتگسرمايه

ی ی زندگی مخصوصا تغذيهبضاعت برای مخارج روزمرهبی

-شدند و مجبور به قرض ربوی میفرزندانشان دچار مشکل می

 شدند و مجبور بودند در سال بعد، برای خرما يا گندم قرض گرفته

نا بیشتر در تنگرا ها آن شده، مقدار بیشتری بپردازند که اين امر

گذاشت. تحريم کلی ربا برای زمان و محیط محمد مناسب بوده می

ی هاكاز جمله بان .است ولی امروزه نه قابل اجراء است و نه عادالنه

ايران بهیچ عنوان نتوانستند بهره را حذف کنند و نرخ بهره هم 

 دار است. تنها کاری کهاکنون بسیار باالتر از کشورهای سرمايه

های شرعی است که در مواردی انیون کردند، ايجاد نوعی کالهروح

شود. و وام تحت عنوان شرکت يا مضاربه و امثالهم پرداخت می

دانند که اين معامالت صوری گیرنده میگرنه هم بانك و هم قرض

 است و همان قرض ربوی است با نامی ديگره.

 پاســخ:
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 با راسلم به خودی خود راوالً: سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و 

تحريم نکرده است بلکه خداوند متعال در قرآن آن هم در طی 

مراحلی ربا را تحريم نموده است به عبارت ديگر تحريم تدريجی 

 بوده است.

(، 161–160(، مرحله دوم )نساء / 39مرحله نخست )روم / 

 278و  275(، مرحله چهارم )بقره / 130مرحله سوم )آل عمران / 

 (.279و 

ام ز حرثانیاً: ربا در اديان سماوی )يهود، نصاری( قبل از اسالم نی

 بوده است و خاص دين اسالم نیست.

-اگر به فقیری از افراد قوم من، پولی قرض داديد، مثل نزول

 1خواران از او بهره نگیريد.

از او سودی نگیر، بلکه از خدای خود بترس و اجازه بده با تو 

دهی، سود نگیر و چون به او ی که به او قرض میزندگی کند. از پول

 .2دهی، توّقع فايده نداشته باشغذا می

هرگاه به يك اسرائیلی برای خوراك و يا چیزهای ديگر پول 

 1دهید، از او سود نگیريد.قرض می

                                                           
 25: 22 خروج–عتیق عهد/  مقدس . کتاب 1

 37–36: 25الويان –عتیق عهد/  مقدس . کتاب 2
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 2پلیدی نکند و برای بهره، وام ندهد.

باتوجه به نص عهد جديد )انجیل(، عهد عتیق )تورات( منسوخ 

 شود.یست بلکه به آن عمل مین

 فرمايد:عیسی مسیح علیه السالم می

های پیامبران را نسخ ام تا تورات و نوشته)گمان مبريد که آمده

ام تا تحققشان را نسخ کنم، بلکه آمدهها آن ام تاکنم، نیامده

 (3بخشم.

 و در قرآن نیز به تحريم ربا در دين يهود تصريح شده است.

 لَهُمْ أُحِلَّتْ طَیِّبَاتٍ عَلَیْهِمْ َحرَّمْنَا دُواْهاالَّذِينَ مِّنَ فَبِظُلْمٍ

 4عَنْهُ  نُهُواْ  وَقَدْ الرِّبَا َکثِیرًا *وَأَخْذِهِمُ اللّهِ  سَِبیلِ عَن وَبِصَدِّهِمْ

به خاطر جور و ستمی که از يهوديان سر زد و )به خصوص( به »

بازداشتند، )برای تنبیه سبب اين که بسی از راه خدا )مردمان را( 

ايشان، قسمتی از( چیزهای پاکیزه را که بر آنان حالل بود، حرام 

کرديم. و به خاطر دريافت ربا )و رباخواری(، در حالی که )بر زبان 

                                                                                                               
 19: 23 تثنیه–عتیق عهد/  مقدس . کتاب 1

 17: 18 حزقیال–عتیق عهد/  مقدس . کتاب 2

 17:  5. متی  3

 161–160. نساء /  4
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پیغمبران( از آن نهی شده بودند، و به سبب خوردن مال مردم به 

 .«ايمدهو ما برای کافران ايشان عذاب دردناکی را آماده کر .ناحق

 گويد:پدر علم اقتصاد غرب، آقای آدام اسمیت می

ا در بعضی از کشورها نرخ بهره پول قانوناً ممنوع شده است. ام

شود چیزی بدست آورد، بايد چون در همه جا با کاربرد پول می

برداری قرار چیزی در مقابل استفاده آن در هرکجا که مورد بهره

قوانین، به جای اينکه از رباخواری گیرد پرداخت شود، اين می

شود که ای که در دست است معلوم میجلوگیری کند، با سابقه

 زيان و شر ناشی از رباخواری را بیشتر کرده است. 

در کشورهايی که بهره سرمايه مجاز است، قانون برای 

-هخ بهرهای جابرانه رباخواران، معموالً باالترين نرجلوگیری از بهره

توان بدون مواجه شدن با جريمه از کسی گرفت معین می ای را که

و تثبیت کرده است. اين نرخ بايد همیشه قدری بیشتر از کمترين 

-كهای مشکونرخ بازار باشد. يا بايد نرخی باشد که در قبال وثیقه

 شود. گیرنده دريافت میاالعتبار در بازار از وام

ترين نرخ بهره بازار تر از کمچنانچه نرخ قانونی مزبور پائین

باشد، اثر تثبیت نرخ بهره مزبور قاعدتاً مانند اثر ممنوعیت کامل 

رباخواری است. بستانکار پول خودش را باکمتر از آنچه که ارزش 
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دهد، و بدهکار برای قبول خطری که بستانکار در برابر دارد وام نمی

به ارزش کل کاربرد مزبور به خود تحمیل کرده است بايد چیزی 

ترين نرخ وی بپردازد. چنانچه نرخ بهره قانونی درست برابر با کم

بهره بازار باشد، مردم شرافتمند و درستکاری که به قوانین کشور 

وانند بهترين وثیقه را در نمی گذارند، وکسانی کهخود احترام می

را مجبور ها آن کشاند، وبرابر وام ارائه دهند به ورشکستگی می

العاده گران است فوقها آن به رباخوارانی که نرخ بهرهکند که می

 1متوسل شوند.

ق شود، به اتفاهای شرعی که در ربا بکار برده میثالثاً: حیله

علمای اسالمی ممنوع است. اما اينکه از مضاربه سخن به میان 

آمده بايد بگويیم که اصل مضاربه هیچ ربطی به ربا ندارد بلکه 

که سرمايه از –صحیح است. زيرا در مضاربه  عملی کامالً شرعی و

طرفین در سود و زيان شريك هستند  –يکی و کار از ديگری است

 در حالی که در ربا چنین نیست.

از نظر اسالم هرگاه صاحب سرمايه و صاحب مهارت و کار 

جانبه اين شرکت خواستند با هم شريك شوند بايد مسؤولیت همه

                                                           
 انتشارات، زاده ابراهیم سیروس ترجمه، اسمیت آدام، 292 ص ملل . ثروت 1

 1357 اول چاپ تهران،پیام
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گويد در چنین معامله و سالم میرا بر عهده بگیرند، شريعت ا

قراردادی که در اصطالح فقهای اسالم به مضاربه و قراض معروف 

است، شرط اول اين است که هريك از طرفین در سود و زيان 

شريك باشند و هريك به نسبتی که در قرار داد بر آن توافق 

اند از قبیل نصف و ثلث و ربع و... از سود و زيان معامله کرده

باشند. مثالً اگر قرار باشد يکی از طرفین ثلث منفعت را  شريك

ببرد بايد به هنگام زيان نیز ثلث زيان را از سود حاصله بپردازد. 

برداری قرار گرفتند، هر وقتی سرمايه و کار به اين نحو مورد بهره

يك از طرفین طبق قرارداد در سود و زيان حاصله سهیم خواهند 

ن بیشتر از کل سود باشد، باقیمانده زيان از بود و چنانچه مقدار زيا

اصل سرمايه بايد کسر شود، زيرا اگر چه صاحب سرمايه مقداری از 

-دهد ولی کارگر نیز تالش و زحمتش بیاصل مالش را از دست می

ماند و ثمره آن را از دست داده است. اين است قانون نتیجه می

گر سرمايه دار، عامل را اسالم در مورد معامله قراض و مضاربه. اما ا

ملزم به پرداخت بهره معینی نمايد خواه معامله سود يا زيان داشته 

باشد و اين مبلغ معین را بدون کم و زياد از عامل دريافت دارد، 

مسلماً اين کار ظلم بوده و با عدالت اسالم سازگار نیست و موجب 

ت و قانون باشد و با سنبکارگیری سرمايه به زيان کار و مهارت می
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نمايد مغايرت دارد. و بخشد و گاهی منع میطبیعی که گاهی می

شود که افرادی بدون زحمت و کوشش، ثروت تضمین موجب می

ای را به دست آورند و اين امر همان ماهیت و روح پلید شده

 1رباخواری است.

 

 

عدم تعیین مالکیت زمین، منابع و تکنولوژی در شبهه: 

 قرآن

ای های يك کشور عمدتا متعلق به عدهاگر زمینبرای مثال 

خاص و نه عموم مردم باشد واضح است که هیچگاه عدالت مطلوبی 

ی شود. بنابراين تعیین نوع مالکیت و نحوهدر آن کشور برقرار نمی

استفاده از اين منابع يك ضرورت است ولی قرآن در اين موارد 

وارد، اشاراتی کرده است. در سنت محمد نیز در اين م غفلت

محدود و نادر وجود دارد که اين موارد هم ناکافی و اختالفی 

است... ولی در اسالم تکلیف زمین، معادن، منابع، دانش و 

                                                           
، يوسف قرضاوی،ترجمه ابوبکر حسن 334–333. حالل و حرام در اسالم ص  1

 1388زاده،نشر احسان، تهران چاپ هشتم 
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تکنولوژی بطور واضح و عادالنه مشخص نیست که بزرگترين 

 اسالمی است. يیکمبود در اقتصاد ادعا

  پاســخ:

ت مراه و مقارن با سناوالً: اسالم به قرآن منحصر نیست بلکه ه

 پیامبر صلی اهلل علیه و سلم است.

 1وَالرَّسُولِ  اللّهِ  إِلَى فَُردُّوهُ شَیْءٍ  فِی تَنَازَعْتُمْ فَإِن

 کشمکش امور از امری در و) داشتید اختالف چیزی در اگر»

 جوعر با) او پیغمبر و( قرآن به عرضه با) خدا به را آن( کرديد پیدا

 «.برگردانید( نبوی سنّت به

 اطاعت پیغمبر از که هر»2اللّهَ  أَطَاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِعِ مَّنْ

 «.است کرده اطاعت خدا از حقیقت در، کند

 و اطاعت پیغمبر از و خدا از3وَالرَّسُولَ  اللّهَ أَطِیعُواْ

 کنید. فرمانبرداری

                                                           
 59. سوره نساء، آيه  1

 80. سوره نساء، آيه  2

 32آيه عمران، . سوره آل 3
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 الگوی و سرمشق»1حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ  رَسُولِ  فِی لَکُمْ کَانَ لَقَدْ

 شما برای خدا پیغمبر( کردار و گفتار و پندار شیوه) در يیزيبا

 «.است

( قرآن) کتاب بديشان او )محمد(»2وَالْحِکْمَةَ  الْکِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ

 «.آموزدمی را( يزدان) شريعت و

اين آيات و بسیاری از آيات ديگر به حجیت سنت همراه با 

کنند. پس اگر موضوعی و موردی در قرآن يافت میقرآن داللت 

د. اطالعی نیست بلکه بايد آن را از سنت دنبال کرنشد دلیل بر بی

عالوه برآن دانشمندان اسالمی باتوجه به قرآن و سنت يك سری 

 قواعد خاصی را وضع نمودند که همگی اين قواعد مبتنی بر اين دو

فقه به آن پرداختند  مصدر اساسی اسالمی است که در علم اصول

و به طور کلی اصول شريعت اسالمی چهار چیز است: قرآن، سنت، 

 اجماع و قیاس.

 «3والقیاس واالجماع، والسنة، الکتاب،: أربع الشريعة أصول أن»

                                                           
 21. سوره احزاب، آيه  1

 2. سوره جمعه، آيه  2

 1418؛ الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة،  40/  1المحصول للرازی .  3

 م 1997–هـ



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2003 

 

 و سنت و قرآن: است اصل چهار شريعت اساس و اصول همانا

 قیاس. و اجماع

است واين بر  و بنابر قواعد اسالمی، اصل در معامالت اباحه

 به توجه با حريّت اقتصادی، کسب و کار وغیره داللت دارد که

 از دلیلی که اين مگر است مطلق آزادی بر اصل ایقاعده چنین

 .کند مقید را آن( اسالمی قانون) شرع

 .است آن بودن مباح اشیاء در اصل« 1اإلباحة األشیاء فی األصل»

 

 «2ذلك بخالف الشرع يرد حتى اإلباحة األشیاء فی األصل أن»

                                                                                                               

؛ الناشر: المکتب اإلسالمی،  10/  1اإلحکام فی أصول األحکام لآلمدی 

 لبنان–دمشق–بیروت

ة، الناشر: دار الکتب العلمی؛  14/  1قواطع األدلة فی األصول للسمعانی 

 م1999هـ/1418بیروت، لبنان الطبعة: األولى، 

–؛ الناشر: دار الفکر535ابو اسحاق شیرازی ص –التبصرة فی أصول الفقه.  1

 هــ1403 األولى،: الطبعة دمشق

ألولى، ا؛ الناشر: دار الکتب العلمیة الطبعة: 60األشباه والنظائر للسیوطی ص 

 م1990–هـ1411

 کراتشی–؛ الناشر: الصدف ببلشرز 59محمد البرکتی ص –د الفقهقواع

 م1986–1407 األولى،: الطبعة
 هــ 1379 بیروت، –المعرفة دار: الناشر ؛ 269/  13 حجر ابن–الباری  . فتح 2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2004 

 

 شرعی حکمی اينکه تا است آن بودن مباح اشیاء در اصل همانا

 .شود وارد آن برخالف

پس اگر در موضوعی همچون تکنولوژی و موارد نوظهور، اسالم 

اطالعی شارع از سخنی از آن به میان نیاورده است، اواًل ناشی از بی

ها در تمام آن موضوع نیست بلکه اين احترام به آزادی انسان

اموراتشان است و اسالم تنها موارد حرام را تفصیل و مقید نموده 

ودرساير امورات آزادی را داده است. و ثانیاً اصواًل سخن از اين 

موارد در عصری که وجود عینی ندارد خود مسأله بزرگتری است 

که عقالً اگر چیزی وجود ندارد پس نیاز به توضیح آن نیست ]اصالً 

چیزی که وجود عینی نداشته است در آن زمان سخنی سخن از 

زائد و غیرمعقول است و اين با خبر دادن از آينده تفاوت دارد و 

توضیح در مورد چیزی که وجود عینی ندارد و کاربردی ندارند 

های وجود اين خالف عقل است زيرا بسیاری از پیش زمینه

داشتند و اسالم  تکنولوژی وجود نداشتند[. بله اگر آن موارد وجود

کرد اين جای شگفت اطالعی ]نه سکوت[ میدر مورد آن اعالم بی

اطالعی نیست همانطور بود. تازه سکوت اسالم بر چیزی دلیل بر بی

ی مهم فقهی در اسالم، اصل در که قبالً بیان شد طبق آن قاعده



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2005 

 

اشیاء جواز است مگر اينکه دلیل شرعی بر تحريمش وارد شده 

 باشد.

ثانیاً: نظام اقتصادی همیشه به عوامل بسیاری وابسته است، 

قرن پیش مثالً از واحدهای پولی  14معقول نیست که قانون در 

جديد و يا کاالهای جديد و نوظهور و غیره سخن بگويد و برای 

قواعد خاصی را وضع کند بلکه باتوجه به ها آن استفاده کردن از

عد تفاوت دارد البته قانون مقتضات زمان و حتی مکان اين قوا

اسالم با يك سری قواعد کلی، حکم کلی را صادر فرموده ولذا 

–داند توان عمل کرد. و هر عاقلی میباتوجه به آن قواعد کلی می

که بسیاری از امور امروزی يا عیناً از  –بجز آقای دکتر ُسها

ا يکیست، مها آن گذشتگان گرفته شده و يا تغییر يافتند و ماهیت

ه رسیم نه بالعکس. در حقیقت با توجاز گذشته به حال و آينده می

 فهم اين آقای معترض، خالف اين واقعیت طبیعی مطلوب است.

نی ثالثاً: در اسالم تکلیف زمین و معادن و ساير موارد اين چنی

ر های قبلی بیان شد و نیازی به تکراکامالً مشخص است و در پاسخ

 مکررات نیست.

 

 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2006 

 

اشکاالت  الکیت نامحدود خصوصی زمین مشبهه: 

 ای که در مالکیت زمین در اسالم وجود دارند  برجسته

 

 عبارتند از:

ها مطرح نکرده اوال: اسالم مالکیت زمین را برای انسان

 بلکه برای مسلمین مطرح کرده است.

چون اصوال کفار غیر اهل ذمه حق مالکیت و حتی حق حیات 

روی  اراضی اشغالی به زور يا اراضی که ازندارند و امالك آنان جزو 

آيند. نفی حق شود بحساب میترس به مسلمین داده می

 غیرمسلمین، غیرانسانی، غیرعادالنه و غیرقابل اجراست.

  پاســخ:

 ر بااوالً: اين آقای دکتر با استفاده از کلمات و به تعبیری ديگ

-لذا می بازی با کلمات قصد مخدوش کردن ذهن مخاطب را دارد و

بینیم به جای کافر حربی )جنگی( به کافر غیرمسلمان و يا کافر 

 غیرذمی اشاره دارد بی آنکه در قرينه اشاره به حربی بودن کند.



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2007 

 

ن در اسالم تفاوت است میان کافر حربی و کافر ذمی، عالوه بر آ

اهد دو نوع کافر ديگر با توجه به اين تقسیمات داريم و آن کافر مع

 مستأمن است.و کافر 

 گويد:هــ(، می751امام ابن قیم رحمه اهلل )م 

 :أصناف ثالثة العهد وأهل عهد، أهل وإما حرب أهل إما الکفار»

 بابا، صنف لکل الفقهاء عقد أمان وقد هدنة وأهل ذمة وأهل أهل

 کثیر اصطالح الذمة... فی عقد باب األمان، باب الهدنة، باب: فقالوا

 ذمة لهم وهؤالء الجزية، يؤدی عمن عبارة الذمة أهل الفقهاء من

 اهلل حکم علیهم يجری أن على المسلمین عاهدوا قد وهؤالء مؤبدة،

 ورسوله، اهلل حکم فیها يجری التی الدار فی مقیمون هم إذ ورسوله،

 فی يکونوا أن على المسلمین صالحوا فإنهم الهدنة، أهل بخالف

 علیهم تجری ال مال، غیر أو مال، على الصلح کان سواء دارهم،

 عن الکف علیهم لکن الذمة، أهل على تجری کما اإلسالم أحکام

 وأهل الصلح، وأهل العهد، أهل يسمون وهؤالء المسلمین، محاربة

 غیر من المسلمین بالد يقدم الذی فهو المستأمن وأما .الهدنة

 حتى ومستجیرون وتجار، رسل،: أقسام أربعة وهؤالء لها، استیطان

 شاءوا وإن فیه، دخلوا شاءوا فإن والقرآن، اإلسالم علیهم يعرض

 هؤالء وحکم غیرها، أو زيارة، من حاجة وطالبوا بالدهم، إلى رجعوا



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2008 

 

 على يعرض وأن الجزية، منهم تؤخذ وال يقتلوا، وال يهاجروا، أال

 أحب وإن فذاك، فیه دخل فإن والقرآن، اإلسالم منهم المستجیر

 وصل فإذا إلیه، وصوله قبل له يعرض ولم به، ألحق بمأمنه اللحاق

 «1.کان کما حربیا عاد مأمنه

کفار يا اهل جنگ هستند يا اهل تعهد، اهل تعهد سه گروه 

بس، اهل امان،. فقهاء برای هر گروه هستند: اهل ذمه، اهل آتش

 بابی را اختصاص دادند و گفتند: باب هدنه، باب امان، باب تعهد

 از فقهاء اهل ذمه عبارتند از کسی که ذمه... در اصطالح بسیاری

کند و برايشان ذمه همیشگی است. آنان با جزيه پرداخت می

مسلمانان تعهد بستند بر اينکه حکم خدا و رسولش برايشان اجرا 

-شود هنگامی که در سرزمینی که حکم خدا و رسولش اجارا می

 بس(، زيرا آنان باگردد مقیم باشند. به خالف اهل هدنه )آتش

کند مسلمانان صلح کردند که در سرزمینشان باشند تفاوتی نمی

هل اکه اين صلح بر مال باشد يا غیر آن، احکام اسالم آنطور که بر 

 شود. شود بر آنان جاری نمیذمه اجرا می

                                                           
–1418 األولى،: الدمام الطبعة–للنشر رمادى: ؛ الناشر 873/  2الذمة  أهل . أحکام 1

 م1997



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2009 

 

های مسلمانان بدون اما مستأمن کسی است که در سرزمین

سفیران، شود، و آنان چهار قسم هستند: اقامت در آن وارد می

ه خواهان تا اينکه اسالم و قرآن بر ايشان عرضبازرگانان و امان

شوند و اگر هم خواستند به گردد و اگر مايل بودند مسلمان می

گردند. و بازديدکنندگان درخواستی های خودشان باز میسرزمین

)توريست و گردشگر( يا سايرين. حکم ايشان اين است که ترك 

شود. بر جزيه گرفته نمیها آن وند و ازششوند، کشته نمینمی

شود اگر به آن تمايل خواهانشان اسالم و قرآن عرضه میامان

داشت مطلوب است و اگر دوست داشت که به محل امنش 

)سرزمینش( برسد پس به آن رسانده شود و قبل از رسیدنش به 

آنجا به وی تعرض نشود و هرگاه به سرزمین امنش رسید کافر 

 شود همانطور که بوده است.ی میحربی تلق

 گويد:همو در جايی ديگر می

 يحرم المستأمن ألن مختلفة؛ والحربی المستأمن، أحکام أن»

 «1بخالفه والحربی ماله، بسرقة ويقطع نفسه، وتضمن قتله،

                                                           
–1418 األولى،: الطبعة الدمام–للنشر رمادى: الناشر ؛ 737/  2 الذمة أهل . أحکام 1

 م1997



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2010 

 

 مستأمن شخص زيرا، هستند متفاوت حربی و مستأمن احکام 

 به را مالش که کسی و. شودمی تضمین جانش و است حرام قتلش

 آن مخالف حربی شخص حکم و. شودمی قطع دستش ببرد سرقت

 .است

هــ(، در تعريف 1250امام محمد بن علی شوکانی رحمه اهلل )م 

 گويد:می« معاهد »

 اإلسالم دار إلى يدخل الحرب دار أهل من الرجل هو المعاهد»

حتى  اإلسالم أهل بین خالف بال قتله المسلمین على فیحرم بأمان

 «1مأمنه. إلى يرجع

معاهد شخصی است که با امان از سرزمین کفر وارد سرزمین 

شود، بدون خالف قتلش بر مسلمانان حرام است و اسالم می

 گردد.درمیان مسلمانان است تا زمانی که به محل امنش بازمی

 اين سخن امام شوکانی رحمه اهلل مستند به آيه قرآن است.

 اللّهِ کَاَلمَ يَسْمَعَ  حَتَّى فَأَجِرْهُ  اسَْتجَارَكَ الْمُشِْرکِینَ  مِّنَ أَحَدٌ وَإِنْ

 2مَأْمَنَهُ  أَبْلِغْهُ ثُمَّ

                                                           
 األولى،: مصر الطبعة الحديث، دار: ؛ الناشر 19–18/  7الشوکانی –األوطار . نیل 1

 م1993–هـ1413

 6. سوره توبه، آيه  2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2011 

 

 شما به که کافرانی و) مشرکان از يکی اگر!(  پیغمبر ای)»

 را او، طلبید پناهندگی تو از( است شده داده آنان با جنگ دستور

 به ار او آن از پس بشنود را( قرآن آيات يعنی) خدا کالم تا بده پناه

 «.برسان خودش( قوم منزل و مأوی و) امن محلّ

ر هــ(،در تعريف کاف704امام محمد بن ابی الفتح رحمه اهلل )م 

 گويد:مستأمن می

 «1طلبه بأمان اإلسالم دار دخل من: المستأمن»

نامه وارد سرزمین مستأمن کسی است که با درخواست امان

 اسالم شود.

معجم لغة الفقهاء که توسط جمعی از نويسندگان عرب در کتاب 

 آمده است:« معاهد»تألیف شده است در تعريف 

 عدم معاهدة أو صلح معاهدة دولته مع أو معه أبرم من»

 «2اعتداء.

                                                           

 مکتبة: ؛ الناشر 262المقنع البن ابی الفتح ص  ألفاظ على . المطلع 1

 م 2003–هـ1423 األولى للتوزيع الطبعة السوادی

والتوزيع  والنشر للطباعة النفائس دار: ؛ الناشر 438الفقهاء ص  لغة . معجم 2

 م 1988–هـ 1408 الثانیة،: الطبعة



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2012 

 

ی کسی که با وی يا همراه با دولتش معاهده صلح يا معاهده

 عدم تعدی را ببندند.

 اين تعريف مستند به آيه قرآن است.

 1اللّهِ  عَلَى وَتَوَکَّلْ لََها فَاجْنَحْ  لِلسَّلْمِ جَنَحُواْ وَإِن

 بر و بگرای بدان نیز تو، دادند نشان گرايش صلح به آنان اگر»

 «.نمای توّکل خدای

ثانیاً: برخالف اعدای پوچ آقای دکتر معترض، اسالم بر حرمت 

 مال و خون و آبروی معاهدين و کفار غیرحربی تأکید دارد.

 علیه اهلل صلى النبی عن عنهما، اهلل رضی عمرو بن اهلل عبد»

 توجد ريحها وإن الجنة، رائحة يرح لم معاهدا قتل من: قال وسلم

 «2عاما أربعین مسیرة من

 سلم و علیه اهلل صلی پیامبر از عنهما اهلل رضی عمرو بن عبداهلل

، نصاری، يهود پیمانِهم) معاهدی هرکس: فرمود که کرده روايت

                                                           
 61. سوره انفال، آيه  1

؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 3166ح  99/  4صحیح البخاری .  2

 هـــ1422
 دمشق–؛ الناشر: دار إحیاء الکتب العربیة2686ح  896/  2 سنن ابن ماجه



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2013 

 

 و رسدنمی مشامش به بهشت بوی برساند قتل به را( زرتشت

 .رسدمی مشام به ساله چهل مسافت از بهشت بوی اگرچه

 ايترو سلم و علیه اهلل صلی پیامبر از ،حَسَن اسناد با حديثی در

 :فرمودند مسلمانان به خطاب که است شده

 إال الکتاب أهل بیوت تدخلوا أن لکم يحل لم وجل عز اهلل إن

 1علیهم الذی أعطوکم إذا ثمارهم، أکل وال نسائهم، ضرب وال بإذن،

 وارد که است نکرده حالل شما برای عزوجل خداوند همانا»

 کسب با مگر شويد( مجوس، نصاری، يهود) کتاب اهل هایخانه

 ار محصوالتشان و بزنید را زنانشان نیست حالل و[ هاآن از] اجازه

 .«است واجبها آن بر که بدهند شما به چیزی[ تنها، ]بخوريد

 روايت سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول از صحیح  ِحديث در باز

 :فرمودند که است شده

 منه أخذ أو طاقته، فوق کلفه أو انتقصه، أو معاهدا، ظلم من )أال

 (2القیامة يوم حجیجه فأنا نفس، طیب بغیر شیئا

                                                           
 بیروت–صیدا العصرية، المکتبة: الناشر ؛3050 ح 170/  3 داود أبی . سنن 1

 بیروت–؛ الناشر: المکتبة العصرية، صیدا3052ح  170/  3سنن أبی داود .  2
–تالعلمیة، بیرو؛ الناشر: دار الکتب  18731ح  344/  9السنن الکبرى للبیهقی 

 م 2003–هـ 1424 الثالثة،: الطبعة لبنات
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2014 

 

 رب يا، کند ظلم( پیمانیهم) معاهدی به که کس هر!  باشید آگاه»

 کند مکلف را او توانش حد از بیش يا بدهد نسبت عیبی و نقص او

 وی با قیامت روز من بگیرد، رضايتش بدون را چیزی او از يا

 .«کنممی دشمنی

 

 

 را زمین( خصوصی) شخصی مالکیت اسالم: ثانیا

گونه محدودیتی نیز برای آن  هیچو  است شناخته برسمیت

 است.مشخص نکرده 

ی جديدی در مالکیت ی عادالنههیچ ايده در حقیقت اسالم

ی قبل را ادامه داده است. تنها ايده زمین ابداع نکرده و همان روش

که اينهم غیرانسانی  های کفار به زور استجديد، گرفتن زمین

ترين مالکیت بدون محدوديت شخصی زمین يکی از بزرگ است.

هست. و با توجه به اينکه تصرف  عدالتی اقتصادی بوده وعلل بی

 مالکیت ... اصوالتاريخ بستگی به قدرت افراد داشته زمین در طول

 بايد کشور منابع و و زمین غیرمعقول عمومی منابع و زمین شخصی

 زمین بايد مردم منتخب دولت. مردم باشد منتخب دولت دست در
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 کشور هایخانواده تمام در اختیار عادالنه بطور را مسکن برای الزم

-زمین اما. اجاره يا باشد مالکیت بصورت تواندمی دهد... که قرار

 و تولیدی امور برای الزم هایو زمین مراتع، کشاورزی های

 افراد اختیار در( نه مالکیت) اجاره بصورت بايد دولت را خدماتی

 .دهد قرار

  پاســخ:

 اين که اسالم محدوديتی برای مالکیت خصوصی زمین قرار :اوالً

دروغ آشکار است، زيرا در اسالم مالکیت خصوصی و  نداده است

دو حالت مقید هستند و مالك حقیقی خداوند متعال  عمومی در هر

ر اين و...( و ب 17، مائده / 189، آل عمران / 107است. )رك: بقره / 

ت که در بندهای بعدی بیان هايی مقرر شده اساساس محدوديت

 خواهد شد.

وم بنابر احاديث صحیح، زمینی که باير است متعلق به عم :ثانیاً

هرکس که در آبادانی آن جهد و کوشش کند، وی به  امامردم است 

 .تر استآن مستحق

 سیدنا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
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 (1من أعمر أرضا لیست ألحد فهو أحق)

زمینی را که صاحبی نداشته باشد، آباد کند، ]از هر هرکس »

 .«تر استکسی[ مستحق

 و در حديثی ديگر چنین آمده است:

العباد عباد اهلل، والبالد بالد اهلل، فمن أحیا من موات األرض )

 (2شیئا فهو له، ولیس لعرق ظالم حق

هرکس زمین  .بندگان، بندگان خدايند و اراضی، زمین خداوند»

 آباد کند صاحب آن زمین است، و برای نهالی که به ملك بايری را

 .«ديگری تجاوز کرده حقی نیست

                                                           
؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 2335ح  106/  3صحیح البخاری .  1

 هـــ1422

–؛ الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت4506ح  387/  5سنن الدارقطنی .  2

 م 2004–هـ 1424 األولى،: الطبعة لبنان

: الطبعة مصر–؛ الناشر: دار هجر1543ح  55/  3 مسند أبی داود الطیالسی

 م 1999–هـ 1419 األولى،
–؛ الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت11780ح  236/  6السنن الکبرى للبیهقی 

 م 2003–هـ 1424 الثالثة،: الطبعة لبنات
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باتوجه به ظاهر اين احاديث، مسلمان و غیرمسلمان )ذمی(، 

ماء های باير را آباد کنند و اين ديدگاه جمهور علتوانند زمینمی

 است.

 يد:گوهــ(، می620امام ابن قدامه رحمه اهلل )م 

المسلم والذمی فی اإلحیاء. نص علیه أحمد. وبه  ال فرق بین»

 «1قال مالك، وأبو حنیفة

در آباد کردن زمین میان مسلمان و ذمی تفاوتی نیست،اين نص 

احمد ]بن حنبل[ است و مالك ]بن انس[ و ابو حنیفه قائل به آن 

 هستند.

 يد:گومی هــ(، 885امام عالء الدين مرداوی رحمه اهلل )م 

 «2میتة: فهی له، مسلما کان أو کافرا من أحیا أرضا»

شود، مسلمان هرکس زمینی بايری را آباد کند، صاحب آن می

 باشد يا کافر.

بکارگیری اين ثروت توسط شخص يا دولت به صورت استثماری 

 يا انفاق بنابر مصلحت شخصی يا عمومی است.

                                                           

–هـ1388؛ الناشر: مکتبة القاهرة الطبعة:  418/  5المغنی البن قدامة .  1

 م1968
 العربی التراث إحیاء دار: الناشر ؛ 357/  6 المرداوی–اإلنصاف.  2
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هــ( خطاب  23ی دوم عمر بن خطاب رضی اهلل عنه )م خلیفه

 :فرمايدبن حارث رضی اهلل عنه میبه بالل 

إن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم لم يقطعك لتحجز عن »

 «1الناس وإنما أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقی

 ت تارسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اين زمین را به تو نداده اس

ه ی پس آنچآن را از مردم جدا کنی بلکه به تو داده است تا کار کن

 در آباد کردنش توان داری بگیر و ماباقی را پس بده.

 آمده است که:با اين لفظ و در اثری ديگر 

جاء بالل بن الحارث المزنی إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم »

فاستقطعه أرضا، فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولی عمر قال له: يا 

علیه وسلم أرضا طويلة  بالل، إنك استقطعت رسول اهلل صلى اهلل

عريضة قطعها لك، وإن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم لم يکن 

لیمنع شیئا يسأله، وإنك ال تطیق ما فی يديك فقال: أجل، قال: 

فانظر ما قويت علیه منها فأمسکه، وما لم تطق فادفعه إلینا نقسمه 

ى بین المسلمین فقال: ال أفعل واهلل، شیء أقطعنیه رسول اهلل صل

                                                           

 بیروت–؛ الناشر: دار الفکر.368األموال للقاسم بن سالم ص .  1
لطبعة: ا؛ الناشر: مرکز الملك فیصل، السعودية 1069ح  647/  2األموال البن زنجويه 

 م 1986–هـ 1406األولى، 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2019 

 

اهلل علیه وسلم، فقال عمر: واهلل لتفعلن فأخذ منه ما عجز عن 

 «1عمارته فقسمه بین المسلمین

بالل بن حارث مزنی رضی اهلل عنه نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه 

ی قطعه زمینی کرد، و آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم آمد و مطالبه

ه عمر رضی و سلم قطعه زمین بزرگی به بالل اعطاء کرد، هنگامی ک

اهلل عنه به خالفت رسید، خلیفه به بالل فرمود: ای بالل! تو در زمان 

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم درخواست زمینی کردی و رسول 

اهلل صلی اهلل علیه و سلم زمین بزرگی را به تو بخشید اگر چه 

کرد، اکنون شد منع نمیآنحضرت چیزی که از وی درخواست می

وست طاقت آن را نداری آباد کنی؟! بالل گفت: بله آنچه در دست ت

همینطور است. عمر بن خطاب رضی اهلل عنه فرمود: ببین آنچه را 

که در توانت است که آباد کنی نزد خود نگهدار و آنچه که در 

توانت نیست به ما واگذار کن تا میان مسلمانان تقسیم کنیم. بالل 

کنم چیزيست که کار را نمیرضی اهلل عنه گفت: به خدا سوگند اين 

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به من بخشیده است. عمر رضی 

اهلل عنه فرمود: بلکه سوگند به خدا اين کار را بايد انجام بدی. پس 

                                                           

؛ الناشر: دار الکتب العلمیة، 11825ح  246/  6السنن الکبرى للبیهقی .  1

 م 2003–هـ 1424 الثالثة،: الطبعة لبنات–بیروت
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آنچه که در توان بالل نبود در آبادانی زمین از او گرفت و میان 

 مسلمانان تقسیم نمود.

های موات برای آبادانی زمینحتی در اسالم مدت مشخصی نیز 

ها را در دست گرفت تعیین شده است که اگر شخصی که آن زمین

ايی و در آن مدت معیین آباد نکرد از وی گرفته و به کسانی که توان

اين مدت  .شودها را آباد کنند تحويل داده میدارند تا زمین

 .محدود سه سال است که در احاديث به آن تصريح شده است

أحیا أرضا میتة فهی له، ولیس لمحتجر حق بعد ثالث من »

 «1سنین

شود و برای هرکس زمین بايری را آباد کند، صاحب آن می

کسی که زمین را ديوارکشی کند ]بدون استفاده[، بعد از سه سال 

 حقی ندارد.

هــ(، در بیان اين  182امام ابو يوسف انصاری رحمه اهلل )م 

 يد:گوروايت می

 «2جاال کانوا يحتجرون من األرض ما ال يعملونذلك أن ر و»

                                                           
 ؛ الناشر: المکتبة األزهرية للتراث 114الخراج ألبی يوسف ص .  1

 ؛ الناشر: المکتبة األزهرية للتراث 114الخراج ألبی يوسف ص .  2
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-گذاری میبه اين معنی که مردانی زمین را برای خود عالمت

 کردند.کردند و در آن کار نمی

 شود و هم کسانیماندن زمین جلوگیری میراکد با اين کار از  

توانند از طريق آبادانی آن اراضی اموات که نیازمند هستند می

ه بهايشان را رفع نمايند، عالوه برآن اين عمل یبخشی از نیازمند

-کند چرا که سبب اشتغال میپويايی و پیشرفت جامعه کمك می

-شود و به نوعی توازن و تعادل ثروت عمومی نیز تحقق پیدا می

 بندی عادالنه باشد.مشروط به اين که اين تقسیم ،کند

در آن به اتفاق علماء، مالکیت خصوصی معادن يا امثال آن که 

 باشد.منافع عمومی است جايز نمی

 يد:گوهــ(، می 560امام ابوالمظفر بن هبیره رحمه اهلل )م 

واتفقوا على أن األرض إذا کانت أرض ملح أو ماء للمسلمین فیه »

 «1المنفعة. فأنه ال يجوز للمسلم أن ينفرد بها

و علماء اتفاق کردند بر اين که زمین هرگاه زمین نمك يا آب 

برای عموم مسلمانان در آن منفعت است، و جايز نیست  ،باشد

 برای مسلمانی که در آن تملك خصوصی داشته باشد.

                                                           
لبنان / بیروت الطبعة: –العلمیة؛ الناشر: دار الکتب  45/  2اختالف األئمة العلماء .  1

 م2002–هـ1423األولى، 
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بلکه  ،شودو اين ممانعت تنها در نمك و آب تخصیص داده نمی

-نیز میها آن شامل منابع زيرزمینی همچون نفت و گاز، و امثال

عمومی است شود که در استخراج و استعمال نیاز به توان و قدرت 

پذير است و لذا ی يك دولت منسجم امکانو اين تنها با اراده

پذير نیست مگر با مالکیت خصوصی اين گونه معادن اصواًل امکان

نظارت دستگاه حاکمیت و اين بايد در راستای مصالح عمومی 

 مصرف شود.

ر دای های کشاورزی و مراتع به صورت اجارهاين که زمین :ثالثاً

مردم قرار بگیرد، اين سخن نیکوئی است چرا که هدف اختیار 

ها کسب سود به فرد و جامعه است و اصلی در آبادانی اين زمین

پذيرد و لذا در حکومت اسالمی چنین عملی اسالم آن را می

شود چرا که شخص صورت گرفته است لکن همیشه مفید واقع نمی

است حاال  با زحمت و تالش و جهد بسیار زمینی را آباد کرده

چگونه اين زمین را از وی پس گرفت؟! در ثانی اصل در آبادانی 

 ریزمین است به اين صورت که اگر زمین را آباد نکرد آن را به ديگ

ن واگذار کند تا آن را آباد سازد و اين هما –بدون گرفتن اجاره–

هاست. پیامبر صلی اهلل علیه و تحقق هدف نگهداری اين زمین

 د:فرماينسلم می
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من کانت له أرض، فلیزرعها أو لیمنحها، فإن لم يفعل، »

 «1فلیمسك أرضه

پس آن را زراعت کند يا آن را بدون اجرت  هرکس زمینی دارد،

 ببخشد و اگر اين کار را نکرد پس زمین را نزد خويش نگهدارد.

 "ی آخر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم ؛در بیان اين فرموده

 يند:گوحديث می، شارحان "فلیمسك أرضه

فإن لم يفعل فلیمسك أرضه أی فال يمنحها وال يکريها وقد »

استشکل بأن فی إمساکها بغیر زراعة تضییعا لمنفعتها فیکون من 

إضاعة المال وقد ثبت النهی عنها وأجیب بحمل النهی عن إضاعة 

عین المال أو منفعة ال تخلف ألن األرض إذا ترکت بغیر زرع لم 

فإنها قد تنبت من الکأل والحطب والحشیش ما ينفع تتعطل منفعتها 

 «2فی الرعی وغیره

و اگر اين کار را نکرد پس زمین را نزد خويش نگهدارد: يعنی 

آن را نبخشد و آن را به اجاره ندهد و اين مشکل است چرا که در 

                                                           

؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 2340ح  107/  3صحیح البخاری .  1

 هــ1422
 بیروت–؛ الناشر: دار إحیاء التراث العربی1536ح  1176/  3صحیح مسلم 

بیروت، –دار المعرفة؛ الناشر:  24/  5فتح الباری شرح صحیح البخاری البن حجر .  2

 هــ1379
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منفعت آن است و از  ضايع کردننگهداری زمین بدون زراعت، 

و در حديث نهی از آن ثابت است و رود. مال به شمار می تضیع

شود که حمل نهی بر ضايع کردن عین مال يا عدم جواب داده می

از دست دادن منفعت ]اصلی[ است، زيرا زمین زمانی که بدون 

وری آن از کار نیافته است چونکه در آن زراعت باقی بماند بهره

-گیاهان و علوفه و هیزم و آنچه برای چراگاه و غیر آن است می

 رويد.

عه البته باز اسالم در اينجا راه حلی قرار داده است و آن مزار

 )ص باشد، تفصیل اين موضوع را از کتاب حالل و حرام در اسالممی

 مطالعه کنید.اثر دکتر يوسف قرضاوی  (342–339

 

 

 ندارند خصوصی مالك که ییها زمین اسالم: ثالثا

 .داند می عموم ملك را( موات های زمین عمدتا)

 یايده و است داشته وجود هم اسالم از قبل ايده اين که

مورد موات در  در بزرگ اشکال دو حداقل اما. هست هم درستی

 :اسالم وجود دارد. اول در مورد اختیار زمین موات دو نظر است
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های موات در دست امام مسلمین است که يکی اينکه اختیار زمین

شود. اهل سنت هر حاکمی را نمیامام بصورت دموکراتیك انتخاب 

دانند و پس از گانه را امام میدانند و شیعیان امامان دوازدهامام می

آنان هم فقها را. ديگر اينکه موات آزاد است و اختیارش در دست 

 شودمی مالك کرد آباد را آن از ایقطعه هیچ کس نیست و هر کس

 " که شده نقل حمدم از در حديثی ندارد امام یاجازه به نیازی و

 ،(431 آسان و فقه 147/  6مغنی ) "له فهی میته ارضا احیا من

. خواهد شد آن مالك کند آباد را غیرآبادی زمین کس هر يعنی

 چون است، ایغیرعادالنه و غلط قانون احیاء، بدنبال مالکیت

 شودمی موجب طبعا و دارد فرد سیاسی و مالی قدرت بستگی به

 آنان یعمله مردم ديگر و درآيد قدرتمندانمالکیت  به زمین

 دست در موات زمین که عادالنه آنست و معقول روش. شوند

-می که افرادی به را زمین ،حکومت و باشد مردم منتخب حکومت

 و شده مقدار حساب به کنند صنعتی يا و کشاورزی کار خواهند

 مانداستفاده  بال زمین اگر و کند واگذار اجاره بصورت عادالنه

 .دهد قرار ديگر افراد اختیار در آنرا حکومت

 پاســـخ:
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های موات، تفصیل آن در پاسخ به ايرادات قبلی در مورد زمین

-مینگذشت. با توجه به اين که خود آقای سُها اين ايده اسالم را )ز

های موات در ملك عمومی قرار گرفتن(، درست دانسته لکن به 

ه وده که در پاسخ آن اشکاالت وارددنبال آن دو اشکال را مطرح نم

 گوئیم.می

شد اوالً: امام مسلمانان در نزد اهل سنت بايد دارای شرايطی با

 تواند امام باشد، ظاهراً آقای سُهاو اينطور نیست که هرکس می

تغییرات امام بعد از رسیدن به حکومت را با زمان انتخاب امام 

به فصل بعد اين  اشتباه گرفته است، هرچند اين مبحث مربوط

کتاب است که ان شاء اهلل در جای خودش مفصاًل بیان خواهد شد، 

لکن دانشمندان اسالمی شروطی را برای تعیین امام بیان نمودند 

ذکر کردند، ها آن یکه بارزترين و مهمترين شرط که در رأس همه

ريق عادل و عالم بودن امام است و چگونگی انتخاب امام را نیز از ط

 ی دانستند که امروزه آن را انتخابات گويند.شور

آقای دکتر سُها تصريح نفرمودند که تعیین دموکراتیك امام 

چگونه است؟! آيا از ديدگاه وی مشارکت مردم در انتخاب امام 

گیری عام است که با انتخابات عمومی است؟ که اين همان بیعت

جمهور( از شود و يا منظور ايشان انتخاب امام )رئیس انجام می
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طريق پارلمان است که همان روش برخی از کشورهای جهان 

همچون اياالت متحده آمريکا و اروپا است، که اين نوع روش به 

شود يعنی مردم بصورت غیرمستقیم انتخاب با واسطه تعبیر می

کنند. که دقیقًا هر دو روش توسط رئیس جمهور را انتخاب می

ی هايی که در حیطهه در کتابدانشمندان اسالمی در قرون گذشت

سیاست اسالمی و احکام آن تألیف نمودند بیان شده است، حال 

مشکل آقای سُها در اين ايرادش به انتخاب امام مسلمانان 

ی اهل سنت، تعیین امام و رهبر جامعه ی قاطبهچیست؟! به عقیده

به خود مردم واگذار شده است و در انتخاب اين مقام، مردم 

 دارند.مشارکت 

های موات، تقیید مطلق است و ثانیاً: اما آزادی در احیای زمین

های غیراخالقی و مغاير با روح اينطور نیست که هرکس با روش

اسالمی )تصاحب قاهرانه، نفوذ در حکومت از راه رشوه و...( زمین 

های موات را تملیك و آن را آباد نمايد، بلکه همانطور که قبالً نمونه

ها واگذار شد توسط امام و با توجه به مصلحت اين زمینآن بیان 

های موات ی قابل توجه اين است که اگر آن زمینشود. و نکتهمی

در اختیار امام )دولت( باشد پس شرط اذن دولت در دادن آن 

ها به مردم و آبادانی آن الزم است چون در اين صورت اين زمین
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شود و اجازه در مصرف میالمال مسلمانان محسوب اراضی از بیت

ی ی حاکم )دولت( است نه آحاد مردم، و بنا به قاعدهآن وظیفه

، اين حکم نیز ثابت است، و اين ايرادی «ال ضرر و ال ضرار» اسالمی 

 شود.که آقای ُسها مطرح نموده برطرف می

 

رسمیت شناختن نامعین و نامحدود مالکیت ه بشبهه: 

 خصوصی معادن

 پاســخ:

 به اين ايراد آقای معترض پاسخ داديم و نیازی نیست کهقبالً 

 مجدداً بازگو کنیم فقط ذکر اين نکته الزم است که در آن آدرسی

 که جناب معترض از مغنی امام ابن قدامه رحمه اهلل بدان استناد

نموده است، امام ابن قدامه تصريح فرموده که معادن غیرنمك 

عت نیز اگر برای مردم منفها آن همچون نفت و قیر و گوگرد و امثال

دارد )مصالح عمومی( در اين حالت تملیك شخصی اين معادن 

 جائز نیست.

 مؤنة، غیر من فیها ما إلى يوصل التی وهی الظاهرة المعادن أن»

 والقیر، والکبريت، والماء، بها، کالملح، وينتفعون الناس، ينتابها
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 الطین، ومقاطع والیاقوت، والبرام، والکحل، والنفط، والمومیاء،

 الناس، من ألحد إقطاعها يجوز وال باإلحیاء، تملك ال ذلك، وأشباه

 وتضییقا بالمسلمین، ضررا فیه ألن المسلمین؛ دون احتجازها وال

 يجز فلم العامة، المسلمین مصالح به تتعلق هذا علیهم... وألن

 «1إقطاعه وال إحیاؤه،

-بدون سختی بدست می معادن ظاهری که به آنچه در آن است

ی دهبرند. مانند نمك، آب، گوگرد، قیر، ماآيد و مردم ازآن نفع می

 حیاءها، با اموم، نفت، سرمه، نخ، ياقوت، ترکیبات خاکی و امثال آن

شوند و جائز نیست به آحاد مردم اعطاء تملیك خصوصی نمیها آن

گردد و به غیرمسلمانان خودداری شود. چون که در آن به 

ه شود. و اين بسلمانان زيان وارد شده و بر آنان گران تمام میم

 مصالح عموم مسلمانان تعلق دارد و آباد و اعطای آن ]به خصوصی[

 جائز نیست.

 

 

                                                           

: القاهرة ؛ الطبعة مکتبة: ؛ الناشر422–421/  5قدامة  البن . المغنی 1

 م1968–هـ1388
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نظر نداشتن اسالم در مورد مالکیت دانش و شبهه: 

 تکنولوژی )ابزار تولید(

در اسالم چیزی در مورد حق مالکیت علم و تکنولوژی وجود 

ندارد. بهمین دلیل در ايران، و کشورهای متعصب اسالمی ديگر، 

ها بدون رضايت نويسندگان و ناشران اصلی ترجمه و يا چاپ کتاب

شوند. نرم افزارها بصورت دزدی و مفت در اختیار همگان است می

سازی و محصوالت صنعتی نیز بدون توجه به حق تولیدکننده، کپی

الکیت منابع عمومی و زمین و شوند. عدم تعیین تکلیف ممی

معادن و دانش و تکنولوژی در قرآن نیز نشانگر بشری بودن 

-عربستان نمی يیقرآنست. محمد چیزی فراتر از اقتصاد روستا

ی همان دانست و بهمین دلیل هم آنچه گفته است در محدوده

آگاهی محدود اوست. درصورتیکه اگر قرآن از خدا بود خدا به 

ی کور آگاه بود و ضرورت تعیین تکلیف عادالنهاهمیت موارد مذ

-ادهترين راه حل را برای استفدانست و بهترين و معقولمیا آنان ر

 کرد.ی بهینه از منابع عمومی با تضمین عدالت ارائه می

 پاســـخ:
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اصالً غرب و کشورهای غیراسالمی حق چاپ و نشر و ابتکار و 

 14 که اگر اسالم در بیش ازاختراعات را از چه قرنی رايج کردند؟! 

 بود؟ آنچه از تاريخچه آنکرد معقول میقرن پیش آن را مطرح می

حاصل است که بطور تدريجی اين حقوق وضع شدند و با حقوق 

م، در 1709انحصاری و امتیازات چاپ کتاب آغاز شد که به سال 

م، کنوانسیون برن 1886گردد. و در سال بريتانیای کبیر برمی

رای حمايت از آثار ادبی و هنری تصويب شد. پس سوئیس ب

صرف نظر از تدريجی بودن –ی اين قانون به صورت رسمی پیشینه

گردد اين درحالی است که اين نهايتاً به دو قرن پیش برمی –آن

رايت در برابر اموال و مندی حق کپیکشورهای مدعی قانون

کردند و اين نمینشريات کشورهای اسالمی چنین قانونی را رعايت 

شده است. قانون تنها در جوامع خودشان تاحدودی رعايت می

 شکنی، استعمار و استثمار کشورهايی است کهبارزترين اين قانون

 گرفت.توسط کشورهای غربی انجام می

رايت جهانی در راستای حفظ منافع کشورهای در حقیقت کپی

-ر کردن کپیبزرگ است به اين صورت که اين کشورها با انحصا

-رايت راه پیشرفت را از سائر کشورهايی که ضعیف هستند می

دار قرار گیرند ی اين کشورهای سرمايهگیرند و به نوعی زير سلطه
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در حالی که همین کشورهای بزرگ خود زمانی از منابع اين 

ای از پیشرفت کشورهای ضعیف استفاده کردند و به درجه

 رسیدند.

مالکیت مقید خصوصی در اسالم سخن همانطور که قباًل از 

داری هستند گفتیم لکن در کشورهايی که دارای نظام سرمايه

رايت برای اين کشورها مالکیت خصوصی نامحدود است و حق کپی

افتادگی سائر کشورها و يا دادن بهای گزافی به نوعی سبب عقب

رسد و اين داران میاست که در نهايت سود آن به جیب سرمايه

 نیز ناعادالنه است. خود

با اين وجود حق مادی و خاصتاً معنوی در اسالم محترم است و 

ز حتی برخی از علمای معاصر بر اساس آن و با استناد و استنباط ا

 ی صاحب حق، فتوارايت بدون اجازهفقه اسالمی به عدم جواز کپی

 دادند.

يکی از دالئل آن، اين است که مسلمانان بر شروطشان ثابت 

 :فرمايندمی ستند،پیامبر صلی اهلل علیه و سلمه
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 ثابت شروطشان بر مسلمانان« 1شروطهم على المسلمون»

 .هستند

داخل  –تعريف و انواع آن گذشت–و در اين حکم کافر ذمی 

 ی صاحب حق معطوفی نشر و کپی را به اذن و اجازهاست، و اجازه

 هايیقضیه کتابنمودند. دانشمندان اسالمی باتوجه به اهمیت اين 

 کنیم.را تألیف نمودند که به چند مورد آن اشاره می

 اثر امام سیوطی رحمه اهلل  والسارق المصنف بین الفارق

ماهر  اإلسالمیة اثر محمد العصور فی وانتحالها الکتب سرقات

 حمادة 

 الحلو الفتاح العلم اثر عبد تحمل أمانة

 الدرينی فتحیاثر  اإلسالمی الفقه فی االبتکار حق کتاب

 اثر عبد اإلسالمی الفقه نظر وجهة من واالبتکار التألیف حقوق

 اهلل العماری

اثر  والنشر والتوزيع والترجمة التألیف حقوق فی اإلسالم حکم

 الکردی أحمد الحجی

                                                           

 بیروت–؛ الناشر: المکتبة العصرية، صیدا3594ح  304/  3سنن أبی داود .  1
لبنات –؛ الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت11429ح  131/  6السنن الکبرى للبیهقی 

 م 2003–هـ 1424الطبعة: الثالثة، 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2034 

 

)ج  "النوازل فقه"برای اطالع بیشتر حول اين موضوع به کتاب 

 هــ(، ط:1429اهلل )م زيد رحمه  أبو اثر دکتر بکر (187–99ص  2

 هــ، مراجعه شود.1416الرسالة 

اما سرقت و دزدی، اين به اسالم دخلی ندارد چراکه دزدی از 

اعمال قبیحه و منفور در اسالم است و در همه حال غیرشرعی و 

م حرام است. آيات و احاديث پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر تحري

داللت دارند. در اين  شديد هرگونه دزدی چه مادی و چه معنوی

با  باب بطور نمونه در نزد محدثان برای اين که حديثی را نقل کنند

 زاکنند و اگر يکی کسب اجازه از سلسله اساتید خود آن را نقل می

بدون کسب اجازه از استاد خويش آن حديث را نقل کرده ها آن

-باشد وی را سارق الحديث گويند و در نهايت از چشم محدثان می

 افتد و نقلیات حديثش ارزشی نخواهد داشت. مبانی اسالمی تا اين

-حد امانت علمی را تعريف نموده است حال چگونه حاصل دست

 !رنج، صنعت و يا حرفه و نشريات و امثال آن را جواز سرقت بدهد؟
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 ارثشبهه: 

ات احکام ارث در قرآن ضرورتی ندارد، فقط چند يیبررسی جز

 شود.ذکر می عیب اساسی ارث اسالمی

 برندزنان دو برابر مردان ارث می

 1يُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَواْلَِدکُمْ ِللذَّکَرِ مِْثلُ حَظِّ األُنثَیَْینِ 

کند که سهم خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می»

 .«پسر مثل سهم دو دختر است

های ديگر قرآن در حق زنان عدالتیبالشك اينهم يکی از بی

 است.

 

 پاســخ:

کشی جنسی از اوست که در عدالتی در حق زن بهرهبی

کشورهای مدعی آزادی و برابری زن و مرد اين ظلم را در حق زنان 

روا دانستند و اکنون تقسیم ارث و تفاوت آن میان زنان و مردان 

عدالتی قلمداد کردند. درحالی که عدالت همیشه در در اسالم را بی

شود، بلکه يکی از مصاديق عدالت مساوات مساوات تعريف نمی

                                                           
 11 آيه ،نساء. سوره  1
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-عدالتی نیست، معاست و اگر در جايی مساواتی نباشد دلیل بر بی

االسف اين چیزی است که آقای سُها و همفکران وی به اشتباه 

 رفتند...

ی بايست جامعهبرای فهم صحیح از حقوق زن در اسالم، می

ر جوامع قبل و اسالمی که منطبق با قرآن و سنت است را با ساي

یست بعد از اسالم مقايسه نمود که البته مجال اين قیاس در اينجا ن

 کنیم.لکن تنها به دو مورد آن اشاره می

  ارث زن در زمان ساسانیان

 گويد:نويسنده کتاب تاريخ اجتماعی ايران می

زن در تمدن ساسانی شخصیت حقوقی نداشته و پدر و شوهر 

ايی وی داشته اند.... دختری که به اختیار بسیار وسیعی در دار

برد و در انتخاب رفت ديگر از پدر يا کفیل خود ارث نمیشوهر می

شوهر هیچ گونه حقی برای وی قايل نبودند. اما اگر در سن بلوغ، 

کرد حق داشت به ازدواج نامشروع پدر در زناشويی وی کوتاهی می

 1برد.اقدام بکند و در اين صورت از پدر ارث نمی

 

                                                           

، سعید نفیسی، نشر کتاب پارسه، چاپ دوم 48. تاريخ اجتماعی ايران ص  1
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  ارث زن در عرب جاهلیت

صاحب –هــ(، 310امام محمد بن جرير طبری رحمه اهلل )م 

 نويسد:در تفسیرش می –تاريخ مشهور

 (1اآلباء من الجاهلیة فی يورثن ال النساء کان)»

 «.بردندزنان در جاهلیت از پدرانشان ارث نمی»

 گويد:هــ(، می 245محمد بن حبیب رحمه اهلل )م 

 من شیئا الصبیان وال النساء وال البنات يورثون ال وکانوا»

 «2الخیل ظهور على وقاتل الغنیمة حاز من إال يورثون وال. المیراث

بردند و دختران و زنان و کودکان چیزی از میراث به ارث نمی

بردند که غنیمت بدست آورند و بر پشت فقط کسانی ارث می

 ها بجنگند.اسب

 گويد:هــ(، می1408)م دکتور جواد علی رحمه اهلل 

 اإلرث يکون أن هو الجاهلیین عند المیراث فی العامة والقاعدة»

 الفرس يرکب ممن يکونوا أن على اإلناث، دون الکبار بالذکور خاصًّا

 «1المحارب: أی السیف، ويحمل

                                                           
 األولى،: الرسالة الطبعة مؤسسة: ؛ الناشر 599/  7القرآن  تأويل فی البیان . جامع 1

 م 2000–هـ 1420

 بیروت–الجديدة اآلفاق دار: ؛ الناشر 324. المحبر البن حبیب ص  2
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ی عمومی در میراث زمان جاهلیت به اين صورت بوده که قاعده

 زنان، بر اين اساس که سوار برارث مختص مردان بزرگ بوده بدون 

 اسب باشند و شمیر حمل کنند يعنی جنگجو.

ترين حقی برای ای ظهور کرده است که کوچكاسالم در برهه

ه زنان قائل نبودند، درحالی که در اسالم حقوق زن و مرد معین شد

 است نه در حقوق چرا که حق باها آن است و تفاوت نیز در تکالیف

 و اين دو را نبايد يکی دانست. تکلیف متفاوت است

 مشخص برايمان اينگونه، آن مسائل و میراث حاالت به باتوجه

 :که شودمی

 .بردمی ارث مرد نصف آن در زن فقط حالت چهار: اينکه اول

 .ردبمی ارث مرد برابر زن، اولی حالت برابر چند دويا: اينکه دوم

 .بردمی ارث مرد از بیشتر زن حالت ده از بیش: اينکه سوم

 باب در که هايیکتاب خاصتاً فقهی هایکتاب در امور اين یهمه

حال آقای سُها تنها  .است شده بیان تفصیلی به شدند تألیف ارث

دست گذاشته بر روی يك مورد، در حالی که اگر انصاف داشته 

                                                                                                               
: الساقی الطبعة دار:؛ الناشر 234/  10اإلسالم  قبل العرب تاريخ فى . المفصل 1

 م2001 /هـ1422 الرابعة
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های فقهی ی ارث در کتابباشد بايد حاالت ديگری را که در باره

 داشت.را نیز مدنظر میبیان شده است 

 

 

 .شوند بردگان به ارث برده میشبهه: 

 زآيند، پس ابا توجه به اينکه کنیزان و بردگان کاال بحساب می

های مربوطه، بین مرگ يك فرد، بردگان هم متناسب با سهم

آيند. شوند و به مالکیت فرزندان درمیقسمت می فرزندانش

داری بحث واقع شد برده مورد "در قرآن انسان"چنانچه در فصل 

ترين عیوب غیرانسانی قرآن است. و با ارث دادن يکی از بزرگ

ی بصورت برده و کاال باق بردگان، آنان و فرزندانشان نسل در نسل

 است. مانند که حکمی بشدت ظالمانه و غیرانسانیمی

 پاســخ:

 یقبل از پاسخ به اين ايراد واهی جناب سُها جا دارد يك مسأله

داری در اسالم چگونه بوده مهم را مطرح کنم و آن اين که راه برده

های برده گرفتن و راه آزاد کردن برده چیست؟ به عبارت ديگر راه

های آزاد کردن آن بردگان در اسالم چگونه است؟! شايد افراد و راه
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شود در اسالم؟ که اين برخی تعجب کنند که مگر برده نیز آزاد می

تواند از جانب همفکران آقا سُها مطرح گردد... در یسؤال اخیر م

 گويیم:پاسخ به اين مسأله می

داری که اسالم به رسمیت شناخته است در جنگ تنها راه برده

 باشد به اين صورت که اگر مسلمانان با کافرانبا کافر حربی می

)جنگی( بجنگند زنان و فرزندان مردان جنگجوی کافر به بردگی 

ن آيند و اين متقابل بوده است. در اسالم تنها ايدرمیمسلمانان 

 مورد بردگی شناخته شده است و ال غیر...

 بوده آن اصالح پی در بلکه کندنمی توجیه را داریبرده اسالم

با  عمل شود، اين برچیده عمل اين کند کاری که طوری به است.

 و دنیا در بردگی اوج و( پیش قرن 14) اسالم ظهور زمان به توجه

 متحده اياالت خاصتاً  غربی کشورهای در که پیش سال150 تا حتی

 بوده مشهود کامالً است جهان خواهآزادی ترينمدعی که آمريکا

 .است

 هاانسان حريت و آزادی مورد در اسالم ديدگاه

 هاانسان حريت و آزادی بر عموم طور به سنت و قرآن از نصوص

 اسالم در هاانسان حريت مورد در خاص طور به لکن دارند داللت
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 تصريح بدان( آزادی) ذاتی استقالل در که است شده وارد نصوصی

 .است نموده

 :فرمايدمی متعال خداوند قدسی حديث در

 ورجل غدر، ثم بی أعطى رجل:القیامة يوم خصمهم أن ثالثة»

 يعط ولم منه فاستوفى أجیرا استأجر ورجل ثمنه، فأکل حرا باع

 «1أجره

: اول. بود خواهمها آن دشمن قیامت، روز من که نفرند سه

: دوم. کند نقض را آن سپس، ببندد، پیمان من، اسم به که شخصی

: سوم. بخورد را قیمتش و بفروشد را آزادی فرد که شخصی

 .ندهد را مزدش و بکشد کار فردی از که شخصی

 نیست جائز آزاد شخص فروش و خريد صحیح حديث اين بنابر

 .باشدمی علماء اجماع قول اين و

 شده مقرر اجماع آن منع بر( »2المنع على اإلجماع )و استقر

 .«است

                                                           
 األولى،: الطبعة النجاة طوق دار: ؛الناشر2227 ح 82/  3 البخاری . صحیح 1

 هـــ1422

 هــ1379 بیروت،–المعرفة دار: ؛الناشر 418/  4 البن حجر الباری . فتح 2
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 عبارت به گرفت بردگی به کسی توانمی که راهی تنها اسالم در

 هم آن است جنگ در، است شده وارد آن برای بردگی جواز ديگر

. گیردمی قرار بردگی به وی فرزند و زن که، حربی کافر با جنگ

 و مکاتب و هافرهنگ در و شود بردگی به منجر که هايیراه سائر

 در تنها و است نموده ملغا اسالم را است دشته رواج ديگر تفکرات

 .است نموده مقرر را آن جنگ یمسأله

 یادا توانائی و بود مديون کسی اگر هافرهنگ از برخی در مثالً

 .شدمی گرفته بردگی به جبران برای وی، نداشت را قرضش

 شد. نازل بقره/  280 آيه و کرد باطل را اين اسالم

 1مَیْسَرَةٍ  إَِلى فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو کَانَ وَإِنْ

 شودمی( داده بدو) مهلت پس، باشد تنگدست( بدهکار) اگر و»

 .«رسد فرا گشايشی تا

 و ،بوده فراگیر و است داشته وجود داریبرده اسالم از پیش در

 از ديگر برخی در قضیه همین، بوده کافی فرصت و وقت به نیاز

 منع تدريجاً که آن امثال و ربا، خواریشراب مانند بوده رايج احکام

 از يکی که بوده سازیفرهنگ به نیاز نیز داریبرده مورد در شدند.

-شیوه اکثر که بود آن بدهد انجام توانست اسالم که بزرگی هایراه

                                                           
 280بقره، آيه  . سوره 1
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 در هم آن است بزرگی بسیار حرکت اين نمود. ابطال را بردگی های

 بینیممی ما که شودمی مشخص زمانی قضیه اين اهمیت و زمان آن

 آمريکا در قانونی صورت به بار(داری )فاجعهبرده پیش سال 150 تا

 .است داشته رواج

 نويسد:ويل دورانت در کتاب تاريخ تمدن می

 محدود جای به آوگوستوس، کاش ای که کند آرزو کسی شايد

 عهد آن در اما. بود کرده محدود را داریبرده بردگان، آزادی کردن

 اقتصادی نتايج تصور از عهد آن مردم و بود، مسلم امری داریبرده

 دچار وحشت به غالمان يکجای و جمعی دسته آزادی اجتماعی و

 است ممکن که تنبلی، از ما زمان کارفرمايان همچنان که. شدندمی

 1.هراسند در شود، ناشی کارگران تأمین از

 سنن) .است کرده خطاب آزاد مردان برادر را بردگان اسالم

 مشاهده غیراسالمی جوامع ساير در که چیزی( 1945 ح ترمذی

 .است نشده

 أيديکم( تحت فتیة اهلل جعلهم )إخوانکم

                                                           
، ويل دورانت، ترجمه احمد آرام و ديگران، نشر اقبال، 262/  3. تاريخ تمدن  1

 1337تهران 
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 قرار شما زيردست خدمتکارانی را آنان خداوند، برادرانتان»

 .«است داده

 برده صاحب غذای همان برده غذای

 طعامه من فلیطعمه

 .بدهد طعام( برده= خدمتکار) او به خودش غذای از

 برده صاحب لباس همان برده لباس

 لباسه من لیلبسه

 .بپوشاند او به خودش لباس از

 نگیرد قرار کار و فشار تحت برده

 يغلبه ما يکلفه ال

 .نکند مکلف است اشتوانايی خارج که چیزی به را او

 باشد اشتوانائی خارج که شد محول کاری، برده به اگر اکنون

 .شود داده ياری بايد که است اين پاسخ کرد؟ بايد کار چه

 فلیعنه يغلبه ما کلفه فإن

 پس است اش توانايی خارج که نمود مکلف چیزی به را او اگر

 .دهد ياری را او[ مالکش]

 1شودمی برده آزادی سبب و است ممنوع برده شتم و ضرب

                                                           
 بیروت–العربی التراث إحیاء دار: الناشر ؛ 1657 ح1278/  3 مسلم . صحیح 1
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  يعتقه أن فکفارته ضربه، أو مملوکه، لطم من

 اين اشکفاره، بزند کتك را او يا بزند سیلی را اشبرده هرکس

 .کند آزاد اورا که است

 1مضاعف پاداش و برده از پذيرینصیحت

  مرتین أجره فله اهلل، عبادة وأحسن لسیده، نصح إذا العبد إن

 نیکوئی به که حالی در کند نصیحت را صاحبش هرگاه برده

 .دارد پاداش برابر دو کند خداوند عبادت

 2برده از گذشت و عفو

  مرة سبعین يوم کل فی عنه اعفوا

 .کنید گذشت( برده) او از بار هفتاد روز هر

 3است ممنوع برده دادن فريب 

  منا فلیس مملوکه أو امرئ، زوجة خبب من

 نیست. ما از دهد فريب را اشبرده يا فردی همسر هرکس

 4است ممنوع شديداً برده به ناروا زدن تهمت

                                                           
 بیروت–العربی التراث إحیاء دار: الناشر ؛ 1664 ح1284/  3 مسلم . صحیح 1

 بیروت–صیدا العصرية، المکتبة: الناشر ؛ 5164 ح 341/  4 داود ابی . سنن 2

 بیروت–صیدا العصرية، المکتبة: الناشر ؛ 5170 ح 343/  4 داود ابی . سنن 3
 بیروت–العربی التراث إحیاء دار: الناشر ؛ 1660 ح1282/  3 مسلم . صحیح 4
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 کوني أن إال القیامة، يوم الحد علیه يقام بالزنا، مملوکه قذف من

  قال کما

 اقامه حد او بر قیامت روز، زند تهمت زنا به را اشبرده هرکس

 .است گفته که باشد همانطور که اين مگر شودمی

، بردگان در قبال مالکانشان بوده استاين موارد از جمله حقوق 

درحالی که در غیراسالم برده و حقوق آنان چیزی مضحك شمرده 

 کردند چه برسد بهشده است و اصالً برده را انسان خطاب نمیمی

 اين که برايش حق و حقوقی قائل باشند. از آقای سُها و همفکران

در مورد  که اسالم چنین اين ایکنیم که نمونهوی درخواست می

 میانشان در که هايیفرهنگ سائر حقوق بردگان ارائه داده است از

 ...بیاورند مثال را است بوده قانونی و مرسوم داریبرده

 کشتهها آن پدر و شوهر که فرزندانی و زنان اين در جنگ، اگر

 اسالم ولذا ندارد خوبی عاقبت گردند رها خودشان امان به شدند

 اصلی هدف و ورزيده مبادرتها آن سرپرستی و تربیت پی در

 بیان صحیح احاديث در که است همین قضیه اين در نیز اسالم

 .است شده

 :فرمودند سلم و علیه اهلل صلی پیامبر
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 فأحسن أدبها ثم غذاءها، فأحسن فغذاها، أمة له کانت )رجل

 (1أجران فله وتزوجها أعتقها ثم أدبها،

 دهد تغذيه، غذا نیکوترين به را او پس دارد کنیزی که شخصی»

 وا آن از بعد(، نیکو تربیت) کند ادب شیوه نیکوترين به را او سپس

 .«است پاداش دو دارای ،کند ازدواج با وی و کند آزاد را

 گرديده مقرر برده کردن آزاد برای زيادی هایراه اسالم در

 را برده کردن آزاد های گناهان، اسالمکفاره از بسیاری است، در

 بزرگ صدقات از را بردگان کردن آزاد همچنین و است کرده شرط

ها ببرد و ده بهشت به را صدقه صاحب تواندمی که است دانسته

 ومورد ديگر که همگی آن داللت بر اهتمام و توجه اسالم به حريت 

 ها دارد.آزادی انسان

 از توانمی کلی فرآيند يك شد گفته که مطالبی اين مجموع از

 :که اين آن و کرد بیان اسالم در بردگی

  جنگ تنها=  بردگی راه 

 و مادی نیازهای کردن برآورد+  برادری+  کردن مدارا+  تربیت 

 ... و معنوی

 بسیار متعدد هایراه=  برده کردن آزاد 

                                                           
 بیروت–العربی التراث إحیاء دار: ؛الناشر154 ح 134/  1 مسلم . صحیح 1
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م جا دارد در اينجا در مورد قصاص مالك در برابر برده در اسال

-ردهای( باينکه اگر سید )صاحب بردهای را بیان کنم و آن نیز نکته

 شود.اش را به قتل برساند، قصاص می

 فرمايد:می وسلم علیه اهلل صلى پیامبر

 (1جدعناه عبده جدع ومن قتلناه عبده قتل )من

و  رسانیم،می قتل به اورا برساند، قتل به را اشبرده هرکس»

 «.بريمرا می اشبینی ببرد، را اشبرده بینی هرکس

میان فقهای اسالمی اختالف است، لکن  بارههرچند در اين 

و اين حديث صحیح مذکور  "النفس بالنفس "باتوجه به عموم آيه 

به قصاص مرد آزاد در و سائر احاديث، برخی دانشمندان اسالمی 

 برابر برده حکم دادند.

                                                           

الناشر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى  ؛1414ح  26/  4سنن الترمذی .  1

  م 1975–هـ 1395 الثانیة،: الطبعة مصر–البابی الحلبی

 بیروت–؛ الناشر: مؤسسة الرسالة6912ح  331/  6 يیالسنن الکبرى للنسا

 م 2001–هـ 1421 األولى،: الطبعة

 بیروت–؛ الناشر: المکتبة العصرية، صیدا4515ح  176/  4سنن أبی داود 

فیصل –؛ الناشر: دار إحیاء الکتب العربیة2663ح  888/  2سنن ابن ماجه 

 عیسى البابی الحلبی
–؛ الناشر: دار الکتب العلمیة8099ح  408/  4المستدرك على الصحیحین للحاکم 

 م1990–1411 األولى،: الطبعة بیروت
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ويروى عن سعید بن المسیب، والنخعی، وقتادة، والثوری، »

–أنه يقتل به؛ لعموم اآليات واألخبار، لقول النبیوأصحاب الرأی، 

وألنه آدمی «. المؤمنون تتکافأ دماؤهم»: –صلى اهلل علیه وسلم

 «1معصوم، فأشبه الحر.

از سعید بن مسیب، نخعی، قتاده،]سفیان[ ثوری و اصحاب رأی 

-)احناف( روايت شده است که مرد آزاد در برابر برده کشته می

 ی پیامبر صلی اهللت و احاديث، اين فرمودهشود، به علت عموم آيا

مؤمنان خونشان برابر است. و همچنین اينکه برده  علیه و سلم:

 خونش معصوم است و به انسان آزاد شبیه است.

 –فاز کبار احنا– هــ(، 321ابو جعفر طحاوی رحمه اهلل )م امام 

 :گويدمی

                                                           

–هـ1388؛ الناشر: مکتبة القاهرة الطبعة:  278/  8المغنی البن قدامة .  1

 م1968
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وابن شبرمة قال أصحابنا والثوری يقتل الحر بالعبد وقال مالك »

واللیث والشافعی ال يقتل وعن سعید بن المسیب قال يقتل الحر 

 «1بالعبد

اصحاب ما )احناف(، ]سفیان[ ثوری گفتند: حر در برابر برده 

شود، مالك ]بن انس[، ابن شرمه، لیث و شافعی گفتند: کشته می

شود و از سعید بن مسیب روايت است که گفته است: کشته نمی

 شود.بد کشته میحر در برابر ع

 

قرآن و بعضاً سنت از مصادر قانون اسالم هستند و اين اختالف 

در تفسیر نصوص قانونی چیزيست شايع. قرآن به عنوان مصدر 

اول و اساسی اسالم کلیات را در برداشته و تبین آن نیز توسط 

سنت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم است و تفسیر کلی از اين دو 

توسط فقهاء و دانشمندان خبره اسالمی صورت مصدر اساسی نیز 

ها دارای تفکرات گیرد ولذا جای اختالف وجود دارد چون انسانمی

و نظرات مختلفی هستند. همین مسأله در علم حقوق بشری کامالً 

شود و اين شود، آنجا که قانون اساسی تصويب میمشاهده می

                                                           
: الطبعة بیروت–؛ الناشر: دار البشائر اإلسالمیة 150/  5مختصر اختالف العلماء .  1

 هــ1417 الثانیة،
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داشته باشد اين های بارزی که بايد ها و شاخصهقوانین از ويژگی

است که بايد کلیات در آن ذکر گردد نه جزئیات و لذا جزئیات در 

باشد و ی دوم يعنی قوانین عادی )مصوبات پارلمان( میطبقه

درجاهايی نیز به تفسیر اين قانون اساسی نیاز است. پس اگر به 

قرآن به عنوان يك کتاب قانون اساسی اسالمی در حکومت 

 ن مطلب قابل فهم است.اسالمی نگاه شود همی

اما در مورد ارث بردن بردگان و اين که نسل در نسل برده 

خواهند بود، اين ارث بردن موجود بوده چون بردگان اصوالً به 

د و همینطور نیز نشوعنوان يك متاع در همه جای دنیا نگاه می

بوده و خاص نگاه اسالمی نیست لکن اسالم با تنظیم و تخفیف و 

به اين رويه پرداخته است و حق و حقوقی  اصالح،جهت دادن و 

برای بردگان مقرر نموده است. اين که گفته شده نسل در نسل به 

توانست با شده است، غلط است چرا که برده میبردگی برده می

 رنج خودش آزاد شود توافق کند.مالکش بر سر اين که با دست

بعد از هفت سال شد يا اين که اگر برده مسلمان می )مکاتبة( و

کرد که بعد از گرديد، و يا مالك وصیت میخود به خود آزاد می

ی اين يند. همهگومرگم تو آزاد هستی که اصطالحاً آن را مدبر می
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موارد به اهتمام اسالم به آزادی بردگان داللت دارد و به خودی 

 کند.خود اين ايراد آقای ُسها را رد می

-آقای جرجی زيدان در کتاب معروف تاريخ تمدن اسالم، می 

 يد:گو

العاده مهربان است، پیغمبر در باره به بردگان فوقنسبت اسالم 

فرمايد: کاری که برده جمله می بردگان سفارش بسیار نموده، از آن

به او  خوريدتاب آنرا ندارد به او واگذار نکنید و هرچه خودتان می

بندگان خود کنیز و غالم به  فرمايد:يگر میبدهید. درجايی د

قرآن نیز درباره  را پسرم و دخترم خطاب کنید.ها آن نگوئید بلکه

بپرستید، برای او انبار  را خدا فرمايد:بردگان سفارش کرده می

خويشان و يتیمان و بینوايان وهمسايگان  پدر و مادر و نگیريد، با

نیکوکاری رفتاری  بردگان جزنزديك و دور و دوستان و آوارگان و 

 1زيرا خداوند از خودپسندان بیزار است. نداشته باشید،

 يد:گوويل دورانت میآقای 

را يابیم که به قدر محمد به نفع فقیدر همه تاريخ مصلحی را نم

 بر اغنیا مالیات وضع کرده باشد. 

                                                           
، جرجی زيدان، ترجمه علی جواهر (45ص  4)ج  686تاريخ تمدن اسالم ص .  1

 1372کالم، انتشارات امیرکبیر، تهران 
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کرد که به هنگام وصیت قسمتی از مال کسان را ترغیب می

اگر کسی بدون وصیت  .اعانت فقیران اختصاص دهندخود را برای 

مرد بر ورثه او الزم بود که قسمتی از میراث او را برای اعمال می

(. محمد نیز مانند معاصران خود، 8خیر اختصاص دهند )نساء، 

تا آنجا  یداری را به صورت يك قانون طبیعی پذيرفت، ولرسم برده

داری يج نامطلوب بردهکه توانست در راه تخفیف مشکالت و نتا

 1کوشید.

 نويسد:همو در جائی ديگر می

 کوشش بردگان حال اصالح و بردگی کردن محدود برای اسالم

 يا شدنداسیر می جنگ در که غیرمسلمی افراد به را بردگی داشت.

 2کرد. منحصر آمدندمی بوجود بردگان از که فرزندانی

داری يك برده هرچند در اين سخن ويل دورانت اشاره شده که

داند قانون طبیعی بوده لکن اسالم هرگز آن را قانون طبیعی نمی

چرا که با هدف اسالم و اديان ابراهیمی که عبوديت تنها برای 

خداوند متعال است مغايرت دارد. اما باز همین که ويل دورانت 
                                                           

، ويل دورانت، ترجمه احمد آرام و ديگران، نشر اقبال، 231/  4تمدن تاريخ .  1

 1337تهران 

، اقبال نشر، ديگران و آرام احمد ترجمه، دورانت ويل، 269/  4 تمدن . تاريخ 2

 1337 تهران
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های معاصر پیامبر صلی اهلل تصريح کرده به اين امر که در فرهنگ

داری رايج بوده و اسالم به تنظیم و اصالح و م بردهعلیه و سل

محدود نمودن اين امر مبادرت ورزيده است خود پاسخی به آقای 

 باشد.سُها و همفکران وی می

 

 شوند. زمین و منابع طبیعی به ارث برده میشبهه: 

 پاســخ:

ی هاقبالً به اين ايراد آقای سُها پاسخ مبسوطی داديم، به بخش

 مراجعه شود.قبلی 

 

 

 حقوق اقتصادی انسان شبهه: 

براساس میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

به هر انسان حقوق اساسی ديگری از جمله غذا، بهداشت و درمان 

اين  11–12گیرد. اين موارد در مواد و مسکن و آموزش تعلق می

 اند:میثاق آمده
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اق حق هر کس را به : کشورهای طرف اين میث1،11ی ماده

اش شامل خوراك داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده

پوشاك و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرايط زندگی 

 شناسند.برسمیت می

: کشورهای طرف اين میثاق حق هر کس را به تمتع از 12ی ماده

الحصول به رسمیت بهترين حال سالمت جسمی و روحی ممکن

 شناسند.می

د ای قادر به تأمین اين حقوق خويش نیستن... طبعا باز هم عده

 کند.می و دولت با استفاده از مالیات، حقوق آنان را تامین

اسالم چنین حقوقی را برای انسان برسمیت نشناخته است، در 

 اسالم در ارتباط با روزی )رزق( سه ايده مطرح شده است:

 پاســخ:

ورق  آيد بايد تاريخ راوقتی که از اسالم سخن به میان می :اوالً

سال پیش برگرديم و اوضاع آن زمان را 1400بزنیم و به بیش از 

قرن 14بررسی کنیم نه اين که زمان کنون يا چند سال پیش را با 

 مقايسه کرد و زمان حال را باتوجه به پیشرفت علوم و بسیاری از

ن هم تنها بر دين اسالم برتری و قرن پیش، آ14چیزهای ديگر بر 

 ای با اين شیوه صحیح نیست.ارجحیت داد. اصوالً چنین مقايسه
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آن  ثانیاً: اين میثاق بین الملل حقوق اقتصادی که جناب سُها از

سال  38م، يعنی تقريباً 1976سخن به میان آورده است به سال 

ن شود که قبل از ايگردد. حال اين سؤال مطرح میپیش برمی

تاريخ اوضاع اقتصادی جهان چگونه بوده است؟! بعد از آن چگونه 

های است؟! شمار فقرای جهان بیش از آن است که اينگونه میثاق

ست ی فقر را برچیند، زيرا زمام فقر در دبین المللی بتواند ريشه

 ثروتمندان است.

ت ثالثاً: اين مواردی که در اين میثاق بین المللی ذکر شده اس

 ها، اسالم اهتمام ويژه قائل بوده و امام وهرکدام از آنبرای 

مسلمانان را در برآورد کردن آن نیازها تشويق بلکه در مواردی 

را گناه تلقی کرده ها آن واجب نموده و عدول از برآورد کردن

است. امام )دولت( مؤظف است که اوضاع اقتصادی و تأمین 

 نیازهای ضروری مردم را بهبود بخشد. 

 فرمايند:یامبر صلی اهلل علیه و سلم میپ

 عن مسؤول راع رعیته فاإلمام عن مسؤول وکلکم راع )کلکم

 (1رعیته

                                                           

؛ الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األولى، 2558ح  150/  3صحیح البخاری .  1

 هــ1422
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 خويش رعیت مقابل در شما یهمه نگهبانید و شما یهمه»

است و در برابر رعیتش مسئول  نگهبان پس رهبر مسئول هستید.

 «.است

 :فرمايندمی سلم و علیه اهلل صلی همچنین پیامبر

 أولى أنا إال مؤمن من األرض على إن بیده محمد نفس )والذی

 (1مواله فأنا ضیاعا أو دينا ترك ما فأيکم به الناس

 زمین روى بر، اوست قدرت در محمد جان که کسی به سوگند»

 هستم او به مردم سزاوارترين من اينکه مگر نیست مؤمنى هیچ

( رندا و فقیر خانواده) اىضیعه يا( قرضی) دَين شما از کدام هر پس

 .«اويم يار کمك من بگذارد باقى

ی خلیفه اموی عمر بن نويسان مسلمان در سیرهتاريخ

هــ(، نوشتند که در زمان خالفت وی 101عبدالعزيز رحمه اهلل )م

شد مردم در رفاه بودند بطوری که هر روز از مردم درخواست می

کنند تا مشکالت که اگر مشکلی دارند به دارالحکومه مراجعه 

 اقتصادی و مايحتاج زندگیشان حل و فصل گردد.

                                                                                                               
 بیروت–؛ الناشر: دار إحیاء التراث العربی 1829ح  1459 / 3صحیح مسلم 

 بیروت–العربی التراث إحیاء دار: الناشر ؛ 1619 ح 1237/  3 مسلم . صحیح 1
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 الناکحون؟ أين الغارمون؟ أين: ينادی يوم کل فی مناديه کان»

 «1.هؤالء من کال أغنى حتى الیتامى؟ أين المساکین؟ أين

داد: منادی او )عمر بن عبدالعزيز(، همه روزه ندا سر می

فقیران کجايند؟ يتیمان ورشکستگان کجايند؟ متزوجان کجايند؟ 

 نیاز شوند.بیها آن یکجايند؟ تا همه

هايی برای ی اولیه اسالم، خانهدر همین راستا، در همان صده

 ماندگان تأسیس گرديد. حتیاطعام به فقیران و مساکین و در راه

ورشکستگانی که دارای خانه و اثاثیه بودند که اين موارد از 

وجود دولت اسالمی به رفع مشکالت  ضروريات زندگی است، با اين

 نیز توجه دارد.ها آن اقتصادی

 وخادم رأسه إلیه يأوی مسکن من المسلمین من للرجل بد )ال

 ذلك ومع بیته فی وأثاث عدوه علیه يجاهد وفرس مهنته يکفیه

 (2الدين من علیه ما عنه فاقضوا غارم فهو

                                                           

العربی  التراث إحیاء دار: ؛ الناشر225/  9والنهاية البن کثیر  . البداية 1

 م1988–هـ ،1408 األولى: الطبعة

–؛ الناشر: عالم الکتب 145البن عبدالحکم ص سیرة عمر بن عبد العزيز .  2

 م1984–هـ1404 السادسة،: الطبعة لبنان–بیروت
مصر  ؛ الناشر: دار التوزيع والنشر اإلسالمیة،285الصالبی ص –عمر بن عبد العزيز

 م 2006–هـ 1427الطبعة: األولى، 
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باشد و برای شخص مسلمان الزم است منزلی که باالی سرش »

خدمتکاری که در هنگام درد و محنت حمايتش کند و اسبی که با 

ين اش باشد، با اای در خانهآن به نبرد با دشمنش برود و اثاثیه

 «.وجود اگر ورشکسته است آنچه بدهی دارد را بپردازيد

در بیان حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز اسالم به آن 

ی صلی اهلل علیه و سلم دربارهتصريح نموده است، پیامبر 

از باب اولی در مورد عموم مردم صادق –کارفرمايان حکومتی 

 فرمايد:می –است

 خادم له يکن لم فإن زوجة، فلیکتسب عامال لنا کان من»

 «1مسکنا فلیکتسب مسکن له يکن لم فإن خادما، فلیکتسب

اگر زن ندارد، همسری  دارد، اشتغال امرى به ما براى که کسى

 سپ ندارد، منزل برگزيند، اگر خادم ندارد، خادمی بکار گیرد، اگر

 منزلی تهیه کند.

مادامی که اسالم به کارفرمايان دولتی چنین حقی داده است که 

ی سواری نیز تصريح و در برخی روايات وسیله–مسکن و ازدواج 

تهیه گردد قطعاً برای عموم مردم نیز چنین حقی وجود دارد  –شده

                                                           

 تبیرو–؛ الناشر: المکتبة العصرية، صیدا2945ح  134/  3سنن أبی داود .  1
 بیروت–؛ الناشر: المکتب اإلسالمی2370ح  70/  4صحیح ابن خزيمة 
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وريات زندگی است و اين در تاريخ اسالم مشهور است که و از ضر

مردمی که زير نظر حکومت اسالمی بودند از دولت اسالمی 

گرفتند، مؤيد اين چیزيست که در صدر اسالم به مستمری می

 عینه وجود داشته است.

 هــ(، و ابو عبید قاسم بن سالم251ابن زنجويه رحمه اهلل )م 

 اسنادشان نقل کردند که: هــ(، با224رحمه اهلل )م 

 وهو–الرحمن عبد بن الحمید عبد إلى العزيز عبد بن عمر کتب»

 إنی» الحمید عبد إلیه فکتب أعطیاتهم، للناس أخرج أن–بالعراق

 فکتب «مال المال بیت فی بقی وقد أعطیاتهم، للناس أخرجت قد

 فکتب «فاقض سرف وال سفه غیر فی ادان من کل انظر» أن إلیه

 مال، مال المسلمین بیت فی بقی وقد عنهم، قضیت قد إنی: إلیه

 فزوجه تزوجه أن فسأل مال، له لیس بکر کل انظر أن: إلیه فکتب

 بقی وقد وجدت، من کل زوجت قد إنی: إلیه فکتب " عنه وأصدق

 انظر» أن هذا، مخرج بعد إلیه فکتب مال، المسلمین مال بیت فی

 على به يقوى ما فأسلفه أرضه، عن فضعف جزية علیه کانت من

 «1لعامین وال هذا لعامهم نريدهم ال فإنا أرضه، عمل

                                                           

؛ الناشر: مرکز الملك فیصل، السعودية 565/  2األموال البن زنجويه .  1

 م 1986–هـ 1406الطبعة: األولى، 
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 عبدالرحمن، بن عبدالحمید عراق، والی به عبدالعزيز بن عمر

 همه: نوشت عبدالحمید. کن پرداخت را مردم همه مستمری نوشت

 مانده المالبیت در مبالغی هنوز اما اند،گرفته را خود حقوق مردم

بدون  که کسانی کن، بررسی: نوشت او به بن عبدالعزيزعمر . است

 بیت ]از راها آن بدهی اند،شده قرض به ناگزير فساد، و اسراف

کار را انجام  برايش نوشت: اين عبدالحمید. کن[ پرداخت المال

مر ع است، مانده مسلمانان مبالغی باقی المال بیت در هنوز دادم اما

 به که فرد مجردی هر پس بررسی کن، بن عبدالعزيز برايش نوشت:

 ازدواج المال بیت بودجه با توان ازدواج را نداشته، نداری خاطر

عبدالحمید باز نوشت: هر کسی که . اش را بپردازدکند و مهريه

ل از بیت الما تزويج کردم اما هنوز مبالغی يافتم ]با اين شرايط[

 جواب در بار عمر بن عبدالعزيز اين. مانده است مسلمانان باقی

 از برداشت به قادر بدهکارند و کن کسانی که جزيه بررسی: نوشت

 پیش به شوند، زمین کشت به قادر که ایاندازهبه  و نیستند، زمین

کن، چونکه ما برای اين سالشان و  مبادرتها آن محصوالت خريد

 خواهیم.نمیها آن دوسال ديگر چیزی از

                                                                                                               
 بیروت–؛ الناشر: دار الفکر. 319األموال للقاسم بن سالم ص 
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-حکومت اسالمی خاصتاً در دورهی بهبود زندگی مردم در سايه

يخ ای که به زمان پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نزديك بوده در تار

جا ثابت است، و غیرمسلمانان نیز به اين واقعیت اعتراف کردند، آن

 گويد:که آقای ويل دورانت می

 مأمون، تا ابوبکر از اول دوران خلفای که کنیم اعتراف بايد ولی

 زندگی برای مناسبی و شايسته مقررات دنیا، از وسیعی قسمت در

 .بودند تواناتر تاريخ فرمانروايان یهمه از و آوردند پديد انسانی

 مهاجم، هاینورس يا مجاران و مغوالن مانند توانستندمی نیزها آن

 به فقط و نکردند اما کشانند، ويرانی به يا کنند مصادره را چیز همه

 1.کردند اکتفا مالیات وضع

 

 

 فقر جمله از اجتماعی طبقات بین مالی اختالفات شبهه:

 خداست خواست، دیگر ای ثروت دسته و ای دسته

 مثالً: 

                                                           
، اقبال نشر، ديگران و آرام احمد ترجمه، دورانت ، ويل290/  4 تمدن . تاريخ 1

 1337 تهران
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 فِی مَعِیَشتَُهمْ َبیْنَهُمْ  َقسَمْنَا نَحْنُ رَبِّكَ  رَحْمَتَ  يَقْسِمُونَ أَهُمْ

 بَعْضًا بَعُْضهُمْ لِیَتَّخِذَ  دَرَجَاتٍ بَعْضٍ َفوْقَ بَعْضَهُمْ وَرَفَْعنَا الدُّنْیَا الْحَیَاةِ

 1يَجْمَعُونَ مِمَّا َخیْرٌ رَبِّكَ وَرَحْمَتُ سُخْرِيًّا

 معاش ما کنند؟مى تقسیم را پروردگارت رحمت که آنانند آيا»

 را آنان از برخى و ايمکرده تقسیم میانشان دنیا زندگى را در آنان

[ ديگر] بعضىها آن از بعضى تا ايمداده قرار از بعضى باالتر درجاتی

 رحمت و (گیرند خود خدمت در)خويش درآورند  تسخیر در را

 «.است بهتر اندوزندمى آنان آنچه از تو پروردگار

 پاســخ:

ها آن اين آيه به ايراد مشرکان پاسخ داده است مبنی بر اين که

کنیم که خداوند در گفتند ما رحمت پروردگار را تقسیم میمی

کرده است و ايجاد تفاوت را در میان مردم )آن پاسخ آن را رد 

دسته از مشرکان( چه در رحمت الهی و چه در معاش و اقتصاد را از 

جانب خويش دانسته است که اشاره به تقسیم مطلق دارد لکن اين 

-بندی بیبه اين معنی نیست که خود مردم نسبت به اين تقسیم

و نوع نیازمندی که  بندیتفاوت باشند. ولذا در ادامه علت تقسیم

                                                           
 32. سوره زخرف، آيه  1
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گیری آنان معطوف نموده میان اين طبقات بوده نیز به نوع خدمت

 است.

و اين اختالف در معاش چیزی است طبیعی، چرا که اگر همه در 

بودند ديگر کسی به ديگری نیازی نداشت و عمالً معاش يکسان می

 جودگرديد. در واقع خداوند در اين آيه به ونظام ارتباطی مختل می

رسانی اشاره گیری و خدمتطبقات معیشتی در راستای خدمت

کند که در ها تصريح میدارد و نیز به تقسیم مطلق اين معیشت

ح آياتی ديگر آن را مقید نموده است. قبالً مطلق و مقید را توضی

 مورد است.داديم ولذا ايراد آقای معترض بی

 

 

نباید دستان شبهه: چون فقر خواست خداست، پس تهی

 اعتراض کنند

-وقتی تفاوت به خواست خداست و رزق هر کس هم به او می

ها راضی باشند و رسد، پس افراد تهیدست بايد به اين تفاوت

 مثال: اعتراضی نکنند.
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 مِّمَّا نَصِیبٌ لِّلرِّجَالِ  بَعْضٍ عَلَى بَْعضَکُمْ بِهِ اللّهُ  فَضَّلَ مَا تَتَمَنَّوْاْ  واَلَ

 اللّهَ  إِنَّ فَضِْلهِ مِن اللّهَ وَاْسأَلُواْ اکْتَسَْبنَ مِّمَّا نَصِیبٌ  وَلِلنِّسَاء اکْتََسبُواْ

 1عَِلیماً  شَیْءٍ بِکُلِّ کَانَ

 يگر[بعضى از شما را بر بعضى ]د ،و زنهار آنچه را خداوند به آن»

اى اند بهرهبرترى داده آرزو مکنید. براى مردان از آنچه کسب کرده

دا و از فضل خ .اى اساند بهرهان از آنچه کسب کردهاست و براى زن

 «.درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست

ها به خواست خداست و بینید که گفته شده که اين تفاوتمی

ی زيردست افتادگی يا طبقهمبادا حتی آرزو کنید که از فقر عقب

ن يیپا نجات پیدا کنید. اين دو ايده، آرامش و پذيرش را در طبقات

شان گیری حقوق اساسیرا در پیها آن کند واجتماع ايجاد می

 ها تفاوت بین غنی و فقیر را طبیعی جلوهکند. اين ايدهسست می

کند. بهمین دلیل است که را تثبیت و پايدار می دهد و آنمی

نزاعی برای حقوق اقتصادی وجود  معموال در جوامع بسیار مذهبی

 ورا به رضا ها آن کند وی مردم را آرام میندارد. مذهب چون مخدر

 .خواندقناعت فرا می

                                                           
 32. سوره نساء، آيه  1
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 پاســـخ:

ها اوالً: کجای آيه تصريح فرموده که افراد تهیدست به تفاوت

راضی باشند و اعتراض نکنند؟! اين آيه به اعتراض معترضینی که 

کند، بلکه تنها به نوعی از حسد تهیدست هستند هرگز اشاره نمی

 فرمايد:فرموده است. اين آيه واضح است، خداوند میورزی نهی 

 بَعْضٍ لَىعَ بَْعضَکُمْ بِهِ اللّهُ  فَضَّلَ مَا تَتَمَنَّوْاْ  واَلَ

 آن( اعطای) با را شما از برخی خداوند که نکنید چیزی آرزوی

 است. داده برتری ديگر برخی بر

-میهــ(،در تفسیر اين آيه 774حافظ ابن کثیر رحمه اهلل )م 

 نويسد:

 ما تتمنوا وال: قوله: عباس ابن عن طلحة، أبی بن علی و قال»

 لیت": فیقول الرجل يتمنى وال قالبعض على بعضکم به اهلل فضل

 اهلل يسأل ولکن ذلك، عن اهلل فنهى "! وأهله فالن مال لی أن لو

 نحو وعطاء والضحاك والحسن سیرين بن محمد قال وکذا.فضله من

 ال": الصحیح فی ثبت ما هذا على يرد وال اآلية من الظاهر وهو ذلك

 فی هلکته على فسلطه ماال اهلل آتاه رجل: اثنتین فی إال حسد

 فی فهما. مثله لعملت لفالن ما مثل لی أن لو: رجل فیقول الحق،

 أن وذلك عنه، اآلية نهت ما غیر شیء هذا فإن "سواء األجر
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 عین تمنی عن نهت واآلية هذا، نعمة مثل تمنی على حض الحديث

: أیبعض على بعضکم به اهلل فضل ما تتمنوا وال: فقال هذا، نعمة

 «1الدينیة وکذا الدنیوية، األمور فی

ی علی بن ابی طلحه از ابن عباس روايت کرده: اين فرموده

( اعطای) با را شما از برخی خداوند که نکنید چیزی خداوند: آرزوی

گويد: شخص آرزو نکند که است. می داده برتری ديگر برخی بر آن

ی فالن برای من بود. خداوند از آن بگويد: ای کاش مال و خانواده

شود. همین تفسیر را نهی کرده اما از فضل خداوند درخواست می

محمد بن سیرين، حسن ]بصری[، ضحاك و عطاء مانند آن را 

در  گفتند. و اين ظاهر آيه است و مغايرت ندارد با چیزی که

حسد فقط در دو چیز جايز است: "]حديث[ صحیح ثبت است: 

 تا است داده همت او به مردی که خداوند مالی را به وی بخشیده و

گويد: ای کاش که مانند کند. و شخصی می خرج خدا راه در را آن

چیزی که برای فالنی است برای من بود تا مثل او عمل کنم، و آن 

چیزی که ]در حديث آمده[ يکی نیست  اين "دو در پاداش برابرند.

با آنچه آيه از ان نهی کرده است. و حديث به آرزو کردن مانند اين 

                                                           
 الثانیة: والتوزيع الطبعة للنشر طیبة دار: ؛ الناشر 287/  2العظیم  القرآن . تفسیر 1

 م 1999–هـ1420
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نعمت را تشويق کرده است و آيه از آرزوی اين نعمت مشخص نهی 

بعض ؛  على بعضکم به اهلل فضل ما تتمنوا کرده است. و فرمود: وال

 يعنی: در امور دنیايی و دنیوی

است چرا که در ادامه آيه، خداوند سفارش  اين تفسیر صحیح 

 فرمايد:کند و میبه طلب فضل می

 «.کنید خدا فضل طلب و»فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ وَاسْأَلُوا

و اين فضل چه دنیايی و چه دينی باشد خداوند جوازش را داده 

کند که طلب عین نباشد يعنی مثالً است و داللت بر اين می

ی خوبی دارد يکی بگويد: ای کاش اين خانوادهشخصی که ثروت و 

بود. اين نهی شده بنابر قسمت ثروت و خانواده فالن مال من می

ی ابتدايی آيه، اما اگر شخص بگويد ای کاش مانند ثروت و خانواده

فالن را داشتم... اين يکی جايز است و مشمول نهی ابتدای آيه قرار 

در حالت اولی شخص آرزوی  گیرد. زيرا همانطور که گفته شدنمی

ی کند که در اختیار کسی ديگر است )ثروت و خانوادهچیزی می

يافتنی است. چرا که يکی ديگر( اما در حالت دومی آرزوی دست

بخشد ای يا ثروتی به شخصی که از او طلب کند، میخداوند خانوده

که اين ثروت و خانواده همان ثروت و خانواده حالت اولی نیست. 

ذا گفتند که به جای اين که شخص آرزوی مال و زن و خادم ول
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يعنی  "مثله ارزقنی اللهم"ديگری را داشته باشد بلکه بگويد 

 بارخدايا! مانند آن را به من روزی بده... 

 گويد:هــ(، می1418عالمه محمد متولی شعراوی رحمه اهلل )م 

 بعضا به اهلل فضل ما تتمنى أن عن نهی هی «تتمنوا وال» کلمة»

 تسأل دمت وما. فَضْلِهِ مِن اهلل واسألوا: يقول ولذلك بعض، على

 «1.يعطیك أن أمل فهنا فضله؛ من اهلل

؛ نهی از آرزوی است که با آن خداوند « وال تتمنوا»ی کلمه

 واسألوافرمايد: برخی را بر برخی ديگر فضل داده است. ولذا می

س پکنی خداوند فضلش را طلب می. مادامی که از فَضْلِهِ مِن اهلل

 بخشد.اينجا آرزوی است که به تو می

ثانیاً: جهت و سوی آيه به نوع بیان تمنی )آرزو( است نه تنوع 

آرزو به عبارت ديگر اين آيه نفرموده که کسانی که فقیر هستند 

آرزوی ثروت نکنند. اين برداشت واهی آقای ُسها است و ربطی به 

کند آيه صراحتاً به طلب فضل خداوند اشاره میاين آيه ندارد. خود 

و مفسران اين فضل را به رزق تعبیر کردند... يعنی طلب رزق از 

شود پس از باب اولی خداوند. حال وقتی از خداوند طلب رزق می

                                                           
 م1997الیوم  أخبار مطابع: ؛ الناشر2187/  4الشعراوی  . تفسیر 1
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کسی که فقیر و تهیدست است بايد از خداوند طلب رزق طلب 

 کند.

 د:گويهــ(، می68ابن عباس رضی اهلل عنهما )م 

کنید.  خدا فضل طلب و( »1رزقه من: أی: فضله من اهلل )واسألوا

 يعنی: از رزقش 

ی فقر چیزی است که در اسالم مذموم واقع شده ثالثاً: مسأله

است و در احاديث صحیح پیامبر صلی اهلل علیه و سلم از آن به 

د و کنیخدا پناه برده است. اسالم با فقر و تنبلی و الابالی مبارزه م

ه کند. و قناعت نیز در رزق کافی است نمردم را به کار تشويق می

اين که شخص در تنگنا زندگی کند و تالشی برای بیرون آمدن از 

 اش نکند.فقر و تهیدستی

 پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:

 (2آتاه بما اهلل وقنعه کفافا، ورزق أسلم، من أفلح )قد

 خداوند کافی به او داده شود و رزق مسلمان باشد و که کسی»

 «.است رستگار باشد، کرده قانع است، داده وی به که آنچه به را او

                                                           
والتوزيع  للنشر طیبة دار: ؛ الناشر 205/  2القرآن  تفسیر فی التنزيل معالم.  1

 م 1997–هـ 1417 الرابعة،: الطبعة

 بیروت–العربی التراث إحیاء دار: ؛ الناشر1054ح  730/  2. صحیح مسلم  2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2071 

 

 مالی که از راه درست بدست بیايد پسنديده است و اسالم آن را

 داند.نیکو می

 فرمايند:پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می

بهترين مال نیکو برای شخص ( »1الصالح للمرء الصالح المال )نعم

 «. نیکوکار است

 

 

 صدقه امری تحقیرآمیز و گدا پروری است شبهه:

پرداختی  ،پرداخت صدقه در تمام اديان وجود دارد. صدقه

اختیاری است. صدقه کاری تحقیرآمیز و نوعی گداپروری است. در 

صورتیکه با به رسمیت شناختن حق مردم در زمین، معادن و منابع 

ديگر و برسمیت شناختن حق آنان بعنوان انسان، طبقات کم در 

از  يیگیرند و منتظر گداآمد يا بیکار، حق خود را از جامعه می
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د. اما زکات اجباری است وچنانچه قبال گفتیم ماننثروتمندان نمی

 زکات عمدتا غیرقابل اجرا است.

  پاســخ:

اوالً: صدقه دادن انواعی دارد و در حديث صحیح وارد شده 

 است که پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:

 هرکار نیکی صدقه است.« 1صدقة معروف کل»

کسی، معنای  صدقه دادن صرفاً با پرداخت مبلغی يا چیزی به

گیرد و شود، بلکه مصاديق بسیاری را در بر میصدقه محقق نمی

همانطور که در حديث مذکور بیان شده است هر کار نیکی صدقه 

های آن بسیار است. فرض بگیريد که شود. نمونهمی محسوب

تواند او شخصی توانايی تحصیل نداشته باشد، برادر مسلمانش می

علمش يا با مالش در هر دو حالت صدقه را ياری دهد حال يا با 

ا شود. و يا پسری که توانايی مالی برای ازدواج کردن رمحسوب می

تواند او را تزويج کند که اين عمل صدقه نداشته، شخص دارا می

 شود و دارای اجر بسیار است. جاريه برايش محسوب می
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 قایثانیاً: صدقه بايد برای رضای خداوند باشد و به قول خود آ

سُها خداپسندانه باشد. خُب مادامی که شخص برای رضای خدا 

ر دهد ديگر تحقیر معنايی ندارد چون اين دو با هم جور دصدقه می

ر را آيند. بله ممکن است که کسی از روی ريا و يا تحقیر اين کانمی

گردد و اگر برخی چنین نیتی بکند، لکن اين به نیت شخص بر می

 رامدی اصل عمل يعنی صدقه نیست.دارند دلیل بر ناکا

ت ها را به رسمیت شناخه اسرابعاً: اسالم حقوق اقتصادی انسان

و در جای خودش به تفصیلی در اين باره سخن گفتیم، لکن آقای 

 سُها ظاهراً اين به رسمیت شناختن را در آيات و احاديثی که در

جهلش  منابع اسالمی وجود دارد را نديده است که در اين حالت بر

به نصوص اسالمی داللت دارد درحالی که مدعی است قباًل 

 کارشناس علوم اسالمی بوده است.

خامساً: صدقه دادن همیشه اختیاری نیست بلکه گاهی واجب 

و  است، باتوجه به اين که نصوص اسالمی مسلمانان را برادر و متحد

استوار معرفی کرده است پس اين يك مسئولیت است بر گردن 

ه جامعه اسالمی که از باب ايفای وظیفه انسانی و مسلمانی ب آحاد

 يکديگر کمك کنند.

 فرمايند: پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می
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 برای مؤمن( »1بعضا بعضه يشد کالبنیان، للمؤمن المؤمن )إن

 موجب آن، قسمت هر که است ساختمان يك به منزله مؤمن،

 «.شودمی آن ديگر قسمت تقويت

 فرمودند: –در حديث صحیح–پیامبر صلی اهلل علیه و سلم 

مؤمن نیست کسی که ( »2جائع وجاره يشبع الذی المؤمن )لیس

 «.اش گرسنه استشود درحالی که همسايهسیر می

و اين همسايه گرسنه تفاوتی ندارد مسلمان بوده يا کافر ذمی 

چرا که همسايه دارای حقوقی است که در نصوص اسالمی کافر 

 ذمی نیز مشمول اين حقوق است.

 يسلخ وغالمه–عمرو بن اهلل عبد عند کنت: قال مجاهد )عن

 من رجل فقال الیهودی، بجارنا فابدأ فرغت إذا غالم، يا: فقال–شاة
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 علیه اهلل صلى النبی سمعت إنی: قال اهلل؟ أصلحك الیهودی: القوم

 (1سیورثه أنه نايیر أو خشینا حتى بالجار، يوصی وسلم

 اهلل رضی عمرو بن عبداهلل نزد: گويدمی است روايت مجاهد از»

!  غالم ای: فرمود، کرد قصابی را گوسفندی غالمش و بودم عنهما

 یهمسايه از [اطعام برای] پس شدی فارغ کارَت از هرگاه

 تو خداوند يهودی؟: گفت مسلمانان از مردی، کن شروع يهوديمان

 لیص پیامبر شنیدم همانا: فرمود عمرو بن عبداهلل!! کند؟ اصالح را

 تا کردندمی سفارش همسايه[ توجه و احترام] به سلم و علیه اهلل

 . «برد خواهد ارث او که کرديم تصور يا ترسیديم که اين

مور زنند و رفع اسادساً: اسالم از کسانی که خود را به تنبلی می

خودشان را از روی عمد و غرض و با روی آوردن به گدائی و 

 کنند شديداً نهی کرده است.تنگدستی از ديگران درخواست می

 فرمايند:پیامبر صلی اهلل علیه و سلم می
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 له فحلت حمالة، تحمل رجل، ثالثة ألحد إال تحل ال المسألة )إن

 اجتاحت جائحة أصابته ورجل يمسك، ثم يصیبها، حتى المسألة

 من سدادا–عیش من قواما يصیب حتى المسألة له فحلت ماله،

: قومه من الحجا ذوی من ثالثة يقوم حتى فاقة أصابته ورجل–عیش

 من قواما يصیب حتى المسألة له فحلت فاقة، فالنا أصابت لقد

 يأکلها سحتا المسألة من سواهن فما–عیش من سدادا–عیش

 (1سحتا صاحبها

 نفر سه برای تنها( کردن مال طلب مردم از و گدايی) سؤال»

 گروه دو بین آشتی و سازش برای مالی را مردی که: است حالل

 خود مقصود به که وقتی تا است حالل او برای سؤال کند؛ تعهد

 خودداری آن از بايد سپس و رسدمی( است کرده تعهد که پولی)

 ببرد، بین از را او مال و برسد او مال به ضرری که مردی و کند.

 و سر به او زندگی که هنگامی تا است حالل نیز او برای سؤال

 و فقر که مردی . و[شود تأمین کفايت حد ]در برسد سامانی

 خردمندان از نفر سه که ایاندازه تا آيد وارد او بر ایتنگدستی

 است حالل او برای سؤال است، شده فقیر او: که بگويند اشطايفه

 در شود[. تأمین کفايت حد ]در بگیرد سامانی و سر او زندگی تا
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 به را آن صاحبش و است حرام گدايی، و سؤال مورد، سه اين غیر

 «.کندمی مصرف حرامی

جه سابعاً: پرداخت زکات، صدقات، انفاق، خراج و مالیات که باتو

 به شرايطی در اسالم وضع شدند در موارد بسیاری در تاريخ اسالم

ثابت شده است که سبب زدودن فقر از جامعه گرديده و حاکمان 

جرا تالش کردند و اين احکام را به درستی امسلمانی که در اين راه 

 کردند جامعه مفرحی از نظر اقتصادی مهیا نمودند.

هــ(، با اسنادش 224ابو عبید قاسم بن سالم رحمه اهلل )م 

 روايت کرده است که:

 علیه اهلل صلى اهلل رسول بعثه إذ بالجند، يزل لم جبل بن معاذ»

 ثم بکر، وأبو وسلم، علیه اهلل صلى النبی مات حتى الیمن إلى وسلم

 صدقة بثلث معاذ إلیه فبعث علیه، کان ما على فرده عمر، على قدم

 ولکن جزية، آخذ وال جابیا أبعثك لم: وقال عمر، ذلك فأنکر الناس،

 ما: معاذ فقال. فقرائهم على فتردها الناس أغنیاء من لتأخذ بعثتك

 الثانی العام کان فلما. منی يأخذه أحدا أجد وأنا بشیء إلیك بعثت

 الثالث العام کان فلما ذلك بمثل فتراجعا الصدقة، شطر إلیه بعث
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: معاذ فقال قبل، راجعه ما بمثل عمر فراجعه کلها، بها إلیه بعث

 «1شیئا منی يأخذ أحدا ماوجدت

معاذ بن جبل رضی اهلل عنه به عنوان يك سرباز، رسول اهلل 

ات يمن فرستاد و تا زمان وفصلی اهلل علیه و سلم او را به امارت 

 آنحضرت و خالفت ابوبکر رضی اهلل عنه آنجا بود. بعد از اين که

 عمر رضی اهلل عنه خلیفه شد باز بر جای خودش ابقا گرديد، معاذ

رضی اهلل عنه يك سوم صدقات مردم را به سوی عمر فرستاد، عمر 

را  رضی اهلل عنه نسبت به اين کار اعتراض نمود و فرمود: من تو

 آوری مال و گرفتن جزيه نفرستادم بلکه تو را فرستادمبرای جمع

تا زکات را از مردمان ثروتمند بگیری و به فقیرانشان پرداخت 

 اين دلیل به نفرستادم مگر تو سوی به کنی. معاذ گفت: چیزی

 نکردم. در سال دوم، معاذ رضی اهلل پیدا آن دريافت برای را کسی

به سوی عمر رضی اهلل عنه فرستاد و همان عنه نیمی از زکات را 

سخنان قبلی میان عمر و معاذ رضی اهلل عنهما صورت گرفت. در 

آوری شده را به سوی عمر رضی اهلل عنه سال سوم همه زکات جمع

فرستاد. عمر مثل گذشته همان سخنان را تکرار نمود. معاذ گفت: 

 کسی را که از من چیزی دريافت کند را پیدا نکردم. 
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ی ی قابل تأمل و شگفت اين که در زمان حکومت خلیفهنکته

دوم عمر بن خطاب رضی اهلل عنه زندگی مردم آنچنان مفرح شده 

شدند، خود صاحبان آن اموال بود، و اموالی که مشمول زکات نمی

بخشیدند و دوست داشتند که به اراده و میل باطنی به حکومت می

 مالیات آن را پرداخت کنند.

 80الی  71سناد صحیح از حارثه بن مضرب رحمه اهلل )م با ا

 گويد:هــ(، روايت است که می

 قد إنا: فقالوا الخطاب، بن عمر إلى الشام أهل من ناس جاء»

: قال. وطهور زکاة فیه لنا يکون أن نحب ورقیقا، خیال أمواال أصبنا

 علیه محمد أصحاب فاستشار. فأفعله قبلی صاحبای فعله ما

 يؤخذون جزية يکن لم إن حسن هو: علی فقال علی وفیهم السالم،

 «1راتبة بعدك بها

مردمانی از اهل شام نزد عمر رضی اهلل عنه آمدند و گفتند: 

اموالی از اسب و برده برايمان جمع شده است و دوست داريم که 
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زکات و صدقه باشد، عمر رضی اهلل عنه فرمود: دو ها آن برايمان در

اهلل و ابوبکر( اين را انجام ندادند، من انجام  يار قبلیم )رسول

بدهم؟! پس با اصحاب محمد علیه السالم که علی رضی اهلل عنه در 

میانشان بود مشورت نمود، علی رضی اهلل عنه فرمود: اين کار اگر 

گرفته ها آن به عنوان جزيه نباشد نیکوست بعد از تو مستمرًا از

 شود.می

آن –هــ(، 101دالعزيز رحمه اهلل )م در زمان خالفت عمر بن عب

، مردم در رفاه و آسايش  –ی عادل و باتقوی و پرهیزکارخلیفه

ت کردند و او را لقب عمر ثانی دادند. در تاريخ ثبت اسزندگی می

که اين خلیفه راشده دو سال و نیم خالفت کرد و در اين مدت 

 نیاز نمود.مردم را بی –به فضل خدا–کوتاه 

سفیان رحمه  بن هــ(، و يعقوب458هقی رحمه اهلل )م ابوبکر بی

وايت هــ(، با اسناد صحیح از عمر بن اسید رحمه اهلل ر 277اهلل )م 

 گويد:کردند که می

 واهلل ال. شهرا ثالثین ونصفا سنتین العزيز عبد بن عمر ولی إنما»

 العظیم بالمال يأتینا الرجل جعل حتى العزيز عبد بن عمر مات ما

 يرجع حتى يبرح فما الفقراء، من ترون حیث هذا اجعلوا: فیقول
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 عمر أغنى قد. بماله فیرجع يجده، فال فیهم يضعه من يتذکر بماله،

 «1الناس العزيز عبد بن

 خدا به کرد. سی ماه )دو سال و نیم( حکومت عبدالعزيز بنعمر

 گرا که حالتی رساند چنان به را ما آنکه مگر نرفت، دنیا سوگند از

 هر به را مال اين: گفتمی و آوردمی ما پیش مالی زيادی شخصی

 ار خود مال اين که تا ماندمی باقی برسانید، شناسیدمی که فقیری

 عمر بن کرد.نمی پیدا آن دريافت برای را کسی و گرداندبرمی

 کرد. نیازبی را مردم عبدالعزيز

 

 

 :نتیجه گیری

علم مفصل تخصی و پیچیده  واقعیت اين است که اقتصاد يك

 های متعددی دارای دکترای تخصی است و حلاست که در شاخه

های انسانی، متکی به مشکالت اقتصادی متناسب با ارزش

                                                           

؛ الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة: الثانیة،  599 / 1المعرفة والتاريخ .  1

 م 1981–هـ 1401
: لتراث الطبعة؛ الناشر: دار الکتب العلمیة، دار الريان ل 493/  6دالئل النبوة للبیهقی 

 م 1988–هـ 1408–األولى
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ی بهینه از دانش اقتصاد است وسختی اين موضوع را استفاده

 همگان امروزه درك کرده اند.... الخ 

  پاســخ:

بسیار خُب، مادامی که اقتصاد علمی تخصی و پیچیده است و 

شما در آن تخصی نداريد پس بنابر چه اساسی به نقد اقتصاد 

 اسالمی پرداختید؟! 

ی اقتصاد اسالمی متخصان اقتصاد دادن اسالمی در زمینه

 های بسیاری تألیف کردند و به تحلیل و بررسی نظام اقتصادکتاب

-ظامنتوجه به نظام اقتصادی نیز به نقد ساير  اسالمی پرداختند و با

داری و سوسیالیسمی های اقتصادی غرب و شرق همچون سرمايه

کارهای اسالمی را برای بهبود و رفع مشکالت پرداختند و راه

 اقتصادی جوامع بشری ارائه دادند.

خ ما در اين جوابیه، بحمداهلل به ايرادات آقای دکتر ُسها پاس

ز یجه گیری اخیر ايشان تکرار مکررات است و لذا اداديم و اين نت

 ورزيم.نقد مجدد آن اجتناب می

ی عدالت و مبارزه با فقر و مراعات نظام اقتصاد اسالمی، برپايه

اخالق اقتصادی و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و عمومی 

داری(، از و با آزادی اقتصادی مقید )بر خالف نظام اقتصادی سرمايه
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های بیشتری داراست و در اين های اقتصادی، قابلیتنظامديگر 

های بسیاری کردند زمینه دانشمندان اقتصاددان مسلمان کوشش

های تا به معرفی اين علم اسالمی بپردازند و در اين زمینه کتاب

 زيادی نوشت.
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 : سیاست در قرآن14فصل 

 

َالْحَاکِمینَ بِأَحْکَمِ اللَّهُ أَلَیْس
1 

 «نیست؟ عالم حکمفرمايان ترينِعادل و مقتدرترين اهلل، آيا»

 : عزيز فتحینويسنده

 

 شبهة: سکوت نسبی قرآن و سنت در مورد سیاست.

کتابش را به سیاست در قرآن اختصاص داده است  14سُها فصل

ی و از همان ابتدا ذهن خواننده را پراکنده نموده تا بتواند، سرپوشـ

تعارضات و دروغهايش درست کرده و خواننـده را در مسـیر برای 

 دلخواهش قرار داده و نتیجة مورد نظرش را بگیرد!

نکتة بزرگ: سُها برای مغلطه و پراکندگی اذهان، هیچ تعريفی از 

سیاست ارائه ننموده است؛ تا خواننده را آنچنان سردرگم کند کـه 

دانسـته کـه بـا یراه را از چاه نتواند تشخیص دهد! زيرا خوب مـ

 اش نقش بر باد است.ی تعريف و درج منبع تعريف، تمام حیلهارائه
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 معنای لغوی سیاست:

 سیاست واژگان مترادف و متضادفرهنگ 

 مشی تدبیر، خط.1

 ارتباط با کشورهای ديگر .2

 تنبیه، جزا، سزا، شکنجه، عقوبت، مجازات  .3

 حکومت، حکم، رياست  .4

 حکم راندن، رياست کردنکردن،  حکومت .5

 

 :فرهنگ فارسی عمید

 ة(عربی: سیاس) اسم، اسم مصدر()

 .اداره و مراقبت امور داخلی و خارجی کشور .1 

 .درايت؛ باهوشی؛ خردمندی .2

 .جويانهحسابگری منفعتز[ عامیانه، مجا] .3

 .برنامة کار يا شیوة عمل .4

 .قديمی[ عقوبت؛ مجازات] .5

قديمی[ عقوبت کردن؛ ]سیاست کردن: )مصدر متعدی(  

 .کردن تنبیه کردن؛ مجازات

قديمی[ علم به مصالح جامعه، اداره کردن امور و ]سیاست مدن: 
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فراهم ساختن اسباب رفاه و امنیت مردمی که در يك شهر يا 

 .کنندکشور زندگی می

 

 

 :فرهنگ فارسی معین

 . تنبیه - 4داوری  - 3حکومت  - 2حکومت کردن  - 1 

 

 :نامه دهخدالغت

[ پاس داشتن ملك .)غیاث اللغات ( )آننـدراج سیاسَسیاست: ]

حفاظت . نگاهداری . حراست . حکم رانـدن (. (. نگاه داشتن . )دها

بر رعیت . )غیاث اللغات ( رعیـت داری کـردن . )منتهـی االرب (. 

 (حکومت . رياست . داوری . )ناظم االطباء

 

: نگهـدارى به معنى «سَوْس»اصل آن  .است سیاست واژة عربى

راه رستگارى، حکومـت ه ارشاد مردم ب کردن، سرپرستى، اصالح و
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 ادارة امـور داخلـى و دارى ودارى، ادارة امور مملکت، فـن کشـور

  1خارجى آن.

 :مفهوم خاص سیاست

هـا، دربـارة مفهوم خاص، تدابیرى است که حکومت سیاست در

اتخـاذ  محتـواى فعالیـت خـود تعیین شـکل و کشور ور ادارة امو

ارجى معمـول خـ اين تـدابیر در دو مجـراى داخلـى و کنند، ومى

 :گرددمی

 ها بـا اتخـاذ تـدابیر سـنجیده و: حکومتمجراى داخلى -الف

معنـوى مشـخص، امـور کشـور را اداره  متناسب با شرايط مادى و

 مايند.کنند تا اعضاى جامعه به وظايف اجتماعى خود عمل نمى

هـا بـا مجراى خارجى: مربوط است بـه مناسـبات حکومت -ب

 .هاى ديگر که آن را مربوط بین المللى گوينددولت

 

                                                           
 قاموس المحیط .1
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 :معنى سیاست شرعى

خـاص ايـن کلمـه، و بـا  علماى اسالم با توجه به مفهوم عـام و

 ،دارىسیرت نبـوى در نحـوة حکومـت استنباط از داليل شرعى و

 :اندمعنى سیاست شرعى را چنین بیان داشته

ه یر الشئون العامة للدولـة اإلسـالمیتدب یة هیاسة الشرعیالس»

حـدود  یتعـديال  ق المصـالح ورفـع المضـار، ممـایکفل تحقيبما 

النظام السیاسی فی اإلسـالم از دکتـور » .«ةیعة وأصولها الکليالشر

 «سلیمان عید

خـارجى  امور داخلـى و ةاز: ادار است سیاست شرعى عبارت»

قواعد کلـى شـريعت بـه  مقررات و دولت اسالمى در پرتو احکام و

خطر مصـون بـوده  از نحوى که مصالح علیای دولت تحقیق يافته و

 .«باشد

 

 بَـیْنَ حَکَمْـتُمْ إِذا وَ أَهْلِها إِلى الْأَماناتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُکُمْ اللَّهَ إِنَّ

میعاً کانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعِظُکُمْ نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا أَنْ النَّاسِ  سـَ

 الْأَمْرِ أُولِی وَ الرَّسُولَ أَطیعُوا وَ اللَّهَ أَطیعُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا *يا بَصیراً
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هِ إِلَـى فَرُدُّوهُ ءٍشَیْ فی تَنازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْکُمْ ولِ وَ اللَـّ  کُنْـتُمْ إِنْ الرَّسـُ

  1تَأْويالً أَحْسَنُ وَ خَیْرٌ ذلِكَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

 

 عادل: حاکمانخطاب به 

 بـاز صـاحبانش بـه را امانتهـا که کندمى امر شما به اهلل همانا»

 همانـا. کنیـد داورى عدالت به شويد مردم بین حاکم چون و دهید

 .«بیناست و شنوا اهلل که دهد،مى نیکو پند را شما اهلل

 :ايماندارانخطاب به 

 و رسول از و کنید اطاعت اهلل از ايد،آورده ايمان که کسانى اى»

 اگـر کرديد، اختالف امرى در چون و. بريد فرمان خويش األمر أولو

. هیددارجاع  پیامبر و اهلل آن را به داريد، ايمان قیامت روز و اهلل به

 .«دارد بهتر سرانجامى و شماست خیر اين در

 و ....
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 در يـك حـديث مختصـر )صل اهلل علیه و سـلم( اسالم برمپیا

خطوط کلى سیاسـت شـرعى اشـاره  به معنى و( ولى پر محتوى) 

 فرمايد:مى ،نموده

 و ی،خلفه نب یکانت بنو إسرائیل تسوسهم األنبیاء کلما هلك نب)

 قالوا فما تأمرنا؟ قـال:. «وسیکون خلفاء فیکثرون ی،بعد یإنه ال نب

أعطـوهم حقهـم فـإن اهلل سـائلهم عمـا  ،فاألول فوا ببیعة األول»

 .1«استرعاهم

اسـرائیل را یبن (خـارجى معاشـرتى، داخلـى و دينى و) امور»

گذشـت، پیـامبر میکردند، هرگـاه پیـامبرى درپیامبران اداره می

پیامبرى بعد از من نخواهد آمد،  هیچ آمد، وديگرى به جاى آن مى

هاى فراوانـى خلیفـه (اسالم بـه عنـوان زمامداران سیاسى وی )ول

 .(خواهند آمد

 دهیـد؟چـه دسـتور میهـا آن را در قبال : ماصحابه پرسیدند

به بیعت نخستین خلیفه کـه »فرمود: )صل اهلل علیه و سلم(  پیامبر

نیز نزد ها آن ادا کنید، راها آن ه باشید، وحقدوفادار بو ،بیعت شده

 «.  در قبال رعیت خود مسؤولیت دارند اهلل

                                                           
 متفق علیه. 1
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)صل اهلل علیه و  پرمحتواى پیامبر سخنان جامع و اين حديث از

است که به ابعاد مهم سیاست شرعى بگونة زير اشاره نمـوده  سلم(

 :است

 اصالح امـور را گفتـه اشاره به معنى سیاست است که اداره و _

 شود.می

در تمام اديان سماوى بخشى  -نه تنها در اسالم بلکه -سیاست

 عهدة پیامبران بوده است. بر از دين، و

 کند که بعـد از پیـامبر اسـالمافاده می« یبعد یال نب» :جملة _

 باشد.هیچ پیامبری نمى )صل اهلل علیه و سلم(
تـا )صل اهلل علیـه و سـلم( رساند که پیامبرروند اين جمله می

 بود، امور سیاسى مسلمانان را بـر عهـده داشـت، وکه زنده  مدتی

 خاتم پیامبران است. جانشین آن خلفا هستند نه پیامبران، چون او

سـو بیـانگر نحـوة  از يـك« سیکون خلفاء فیکثرون» :جملة _

از سـوى  و ؛است نه غیر« خالفت»نظام  حکومت در اسالم است که

 راشدين نیست.سازد که خلفا منحصر به خلفاى ديگر واضح مى

 

مسـايل آتـى اسـتفاده « فـوا ببیعـة األول فـاألول» :ازجملة _

 :شودمی
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از حقوق واجبة خلیفه بر بـاالى رعیـت بیعـت کـردن بـا  -الف

 اوست.

خلیفة  يك زمان تنها يك خلیفه حق بیعت را دارد که او در -ب

 نخستین است.

خود تا نست که بايد رعیت به بیعت يالزم وفادارى به بیعت ا -ج

يـا  چ يکى حق معزول کـردن ویپايان خالفت خلیفه ادامه بدهد، ه

 نقض بیعت را ندارد.

حقوق ديگر خلیفـه ماننـد: لـزوم « أعطوهم حقهم» از جملة: _

مشورة سالم بـراى  وى در ادارة امور، نصیحت و اطاعت، همکارى با

 شود.خلیفه استفاده می

 :دارد آخرين جملة حديث اشاره به دو موضوع مهم _

همانگونه که خلیفه حقوقى بر باالى رعیـت دارد، همچنـان  -1

ن ئوگردد، مانند: عدالت، ادارة شحقوقى از رعیت متوجه خلیفه می

 دولت به صورت سالم و عادالنه.
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در صورتیکه خلیفه در ادای اين حقوق تقصیر نمايد، نبايـد  -2

یش گرفـت، راه آشوبگرى را در پـ نمود، و در برابر آن شورش برپا

 1.حواله کرد اهللبلکه اين امور را به 

 

 دند:فرمو (سلم صل اهلل علیه و)یامبر پ

 راعٍ  والرَّجُلُ  رَاع، واألَمِیرُ  رعِیَّتِه، عنْ مسئولٌ  کُلُّکُمْ راٍع، وُکلُّکُمْ)

 راع، فَُکلُُّکمْ وولَدِه، زَوِْجها بیْتِ علی راعِیةٌ والمرْأَةُ بَْیتِه، أَهْلِ علَی

  2رعَِیّتِهِ( عنْ  مسئولٌ وکُلُّکُمْ
شما در مقابل رعیت خويش  ةشما مسئول هستید و هم ةهم»

خود مسئول  ةمسئول هستید. امیر مسئول هست، و مرد بر خانواد

 ةشوهر و فرزندش مسئول هست، پس هم ةهست، و زن در خان

 «.شما از رعیت خويش مسئول هستید ةشما مسئولید و هم

 

 ه تمام صغری، کبری سها فرو خواهد ريخت:با يك مثال ساد

آوريم کـه عمر بن خطاب )رضی اهلل عنه( را به عنوان مثال مـی

ها کشور مثل ايران بـود و همـه را بـا مرجعیـت همزمان خلیفة ده

                                                           
 «13؛ ص«راجی»پوهنمل دکتر عبدالقدس« نظام سیاسی اسالم »برگرفته از کتاب».1
 متفق علیه. 1
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قرآن و سنت فعلی و قولی و تقريـری و اجمـاع صـحابه و شـورای 

 نمود.می صحابه و تقوا و کاردانی خود اداره

 

رجع سیاست گذاری همان قرآن و سنت و اجماع بوده، نتیجه: م

پس تمام قرآن و سنت و اجماع، سیاست ماست و سیاست ما همان 

 قرآن و سنت و اجماع است.

اند که قابل تجزيـه و تفکیـك اين دو آنچنان به هم گره خورده

نیستند؛ و تك تك آيات قرآن مجید، سیاسی است و برای برپـايی 

 است. حکومت الهی نازل شده

 

تَعْجِلُونَ ما عِنْدی ما بِهِ کَذَّبْتُمْ وَ رَبِّی مِنْ بَیِّنَةٍ عَلى إِنِّی قُلْ  تَسـْ

  1الْفاصِلینَ خَیْرُ هُوَ وَ الْحَقَّ يَقُصُّ لِلَّهِ إاِلَّ الْحُکْمُ إِنِ بِهِ

 را دلیـل آن شـما و دارم روشـن دلیلى پروردگارم از من: بگو»

. نیسـت من دست به طلبیدمى شتاب بدين آنچه. خوانیدمى دروغ

حکم  بهترين او و کندمى بیان را حقیقت. اهلل است حکم تنها حکم

 .«است کنندگان
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 وَ مُنْـذِرينَ وَ مُبَشِّرينَ النَّبِیِّینَ اللَّهُ فَبَعَثَ واحِدَةً أُمَّةً النَّاسُ کانَ

 مَـا وَ فیـهِ اخْتَلَفُوا فیمَا النَّاسِ بَیْنَ لِیَحْکُمَ بِالْحَقِّ الْکِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلَ

 بَیْـنَهُمْ بَغْیـاً الْبَیِّناتُ جاءَتْهُمُ ما بَعْدِ مِنْ أُوتُوهُ الَّذينَ إاِلَّ فیهِ اخْتَلَفَ

 يَهْـدی اللَّهُ وَ بِإِذْنِهِ الْحَقِّ مِنَ فیهِ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذينَ اللَّهُ فَهَدَى

 1مُسْتَقیمٍ صِراطٍ إِلى يَشاءُ مَنْ

هـا آن مردم )در آغاز( يك دسته بودند؛ )و تضـادی در میـان»

تدريج جوامع و طبقات پديد آمـد و اختالفـات و ه وجود نداشت. ب

، پیـامبران را اهللپیدا شد، در اين حـال( ها آن تضادهايی در میان

بـه برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، کـه 

نازل نمود؛ تا در میـان مـردم، در ها آن کرد، باسوی حق دعوت می

آنچه اختالف داشتند، داوری کند. )افراد باايمـان، در آن اخـتالف 

نکردند؛( تنها )گروهی از( کسانی که کتاب را دريافت داشته بودند، 

رسیده بود، به خاطر انحـراف از حـق و ها آن های روشن بهو نشانه

، آنهـايی را کـه ايمـان آورده اهللآن اختالف کردند. ستمگری، در 

بودند، به حقیقت آنچه مورد اختالف بود، به فرمان خودش، رهبری 
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ايمان، همچنـان در گمراهـی و اخـتالف، بـاقی نمود. )امّا افراد بی

 .«کند، هر کس را بخواهد، به راه راست هدايت میاهللماندند.( و 

 و ...

تواند کاله س شرعی خوانده ، فقط میسُها که به قول خودش در

بر سر کسانی بگذارد که مفهوم اصلی قـرآن و سـنت و اجمـاع را 

 اند.درك ننموده

سال پیش، نظرية جهـانی شـدن و  1400اسالم با مراسم حج در 

حکومت جهانی بر اساس تقوا را مطرح نمود؛ ولی صاحبان قدرت و 

ا بـرای رسـیدن بـه شهوت به مقابله با آن پرداختند و معیارهـا ر

 قدرت و شهوت تغییر دادند ...

عُوباً جَعَلْنـاکُمْ وَ أُنْثى وَ ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْناکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يا  وَ شـُ

 1خَبیرٌ عَلیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ
 آنگاه و آفريديم زنى و مرد از نخست، را شما همة ما مردم، اى»

 بشناسید، را يکديگر تا گردانیديم، مختلف فِرَق و بسیار هاىشعبه

 شـمايند، تقـواترين بـا اهلل، نزد شما باافتخارترين و بزرگوار همانا

 «.است آگاه و دانا کامالً اهلل همانا
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داری و نظـام شـود و بـردهها يکسان مـیبا اين آيه، همة رنگ

طبقاتی و ... از بین رفته و در مراسم حج با يك لباس سفید، همـه 

شود و تقوای الهی که فقط بـرای اهلل پوشـیده نیسـت، يکسان می

 معیار برتری خواهد شد.

اسالم سیاستش جهانی است و به دنبال جهانی شـدن اسـت؛ و 

کنـد و تـا اين موضوع را با ايجاد کعبه و مسجد الحرام پیگیری می

-ها زندگی مـیکشور جهان که مسلمانان در آنجا 217دود اآلن، ح

کننـد. و إن کنند، در اين مراسم عظیم شرکت کرده و شرکت مـی

کشـورِ صـاحب پـرچم، مـا سـفیرانی  243شاء اهلل روزی از تمام 

 راستین، خواهیم داشت و آية زير را با هم خواهیم خواند:

 وَ بِـالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ مْبَعْضُهُ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ

هَ يُطیعُونَ وَ الزَّکاةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ يُقیمُونَ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ  وَ اللَـّ

 1حَکیمٌ عَزيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَیَرْحَمُهُمُ أُولئِكَ رَسُولَهُ
 فرمـان نیکى به. يکديگرند دوستان مؤمن زنان و مؤمن مردان»

 زکـات و گزارنـدمـى نمـاز و دارند،مى باز ناشايست از و دهندمى
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 را اينـان اهلل. کننـدمـى فرمانبردارى پیامبرش و اهلل از و دهندمى

 .«است حکیم و پیروزمند اهلل کرد، خواهد رحمت

سیاست اسالمی برای اين تجمع بزرگ و اين همرهنگی عظـیم، 

ها و خیابانهـا، و مسـاجد جمعـه برای کوچه ساخت مساجد محلی

برای يك روستا و يك شهر، و مسجد الحـرام بـرای تمـام جهـان 

 است.

ا اسالم با اين مرزبندی ظالمانه، شديداً سر ناسازگاری دارد، و بـ

ظالمان و فاسدانی که حصاری به دور زمینی کشیده، و همـه را بـه 

گرد  اید حیوانات، در طويلهتر از آنها، به ماننمانند بردگان و پايین

کننـد، تـا الملل را تدوين میهم آورده و قوانین بردگی حقوق بین

انسانها را در مرزهای خود بنشانند، شديداً مخالف اسـت و نیـز بـا 

اند نیـز، سـر ناسـازگاری دارد؛ بردگانی که بردگی خود را پذيرفته

 مگر آنکه تالشی برای رهايی بنمايند:

 قـالُوا کُنْتُمْ فیمَ قالُوا أَنْفُسِهِمْ ظالِمی الْمَالئِکَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذينَ إِنَّ

 فَتُهاجِرُوا واسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَکُنْ لَمْ أَ قالُوا الْأَرْضِ فِی مُسْتَضْعَفینَ کُنَّا

 1مَصیراً ساءَتْ وَ جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِكَ فیها
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 حـالى در ستانند،مى را جانشان فرشتگان که هستند کسانى» 

 کـارى چه در: پرسندمىها آن از. بودند کرده ستم خويشتن بر که

 گشـته، زبـون بـوديم مردمـى زمـین روى در مـا: گوينـد بوديد؟

 مهـاجرت آن در کـه نبـود پهنـاور اهلل زمین آيا: گويند فرشتگان

 «.بد سرانجامشان و است جهنم اينان مکان کنید؟

 

ها و فقرهـا و جهانی شدن اسالم، تمام تعصبات و نژادپرستیبا 

 ها از بین خواهد رفت، اگر معیار تقوا باشد:خودخواهی

 1أَتْقاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ

گانه شـده و های سُها، بچهزمینه، تمام صغری کبریبا اين پیش

-کارانه و حیلهشود، که قواعد سیاسی ممنتهی به ظلم ظالمانی می

ای برای به دست آوردن قدرت و ثروت و شهوت وضـع کـرده گرانه

 اند.

سیاست ما جهانی است و سیاست سُها، محلی است و مانند يك 

ماند. سُها در اين آب گنديده و با معیارهـای آب راکد و گنديده می

گردد؛ پس قطعاً چیزی در ايـن آن، به دنبال آيات سیاسی قرآن می
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شود. کافر همه را به کیش خود پنـدارد و بـا ازار پیدا نمیگنديده ب

کنـد. قـرآن کنـد و بـا تـرازوی خـود، وزن مـیمتر خود، متر می

پايان است که مرزی برای گنديده شدن نـدارد؛ پـس اقیانوسی بی

سُها بايستی جهانی فکر کند، تا همـة قـرآن را سیاسـی، و بـرای 

 برپايی حکومت الهی بداند.

 

اسِ أَکْثَرَ لکِنَّ وَ نَذيراً وَ بَشیراً لِلنَّاسِ کَافَّةً إاِلَّ سَلْناكَأَرْ ما وَ  النَـّ

 1يَعْلَمُونَ ال
 بشـارت( اهلل رحمت به) را بشر عموم اينکه براى جز را تو ما و»

 ايـن از) مردم اکثر لیکن و نفرستاديم، بترسانى( عذابش از) و دهى

 .«نیستند آگاه( حقیقت

 

سیاست ما، جهانی است. اين اصل و اساس، بـرای پس رسالت و 

 حل اين شبهة کودکانة سُها است.
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خواهید وزن کنیـد، کـم می خطاب به سُها و دوستارانش: وقتی

 فروشی نکنید و عقل خود را ترازو نکنید، خودِ قرآن را ترازو قـرار

 دهید.

 1الْمیزانَ تُخْسِرُوا ال وَ بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ أَقیمُوا وَ
 میزان در هیچ و بسنجید انصاف و عدل ترازوى به را چیز هر و»

 «.مکنید نادرستى و فروشى کم

 

 

 

 

 شبهة: استبداد دینی مطلوب قرآن.

 کنیم:نقد اين شبه را با آية زير شروع می

دُ تَبَـیَّنَ قَـدْ الدِّينِ فِی إِکْراهَ ال  يَکْفُـرْ فَمَـنْ الْغَـیِّ مِـنَ الرُّشـْ

 وَ لَها انْفِصامَ الَ الْوُثْقى بِالْعُرْوَةِ استَمْسَكَ فقد بِاللَّهِ يُؤْمِنْ وَ بِالطَّاغُوتِ

 2عَلیمٌ سَمیعٌ اللَّهُ
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 را کسى ندارد حق ]کسى نیست. اجبارى و إکراه هیچ دين، در»

 بايـد کسـى هـر بلکـه کنـد، دين پذيرفتن به وادار اجبار، روى از

 را ديـن تحقیـق، و مطالعـه بر تکیه با و عقل کارگیرى به با آزادانه

. اسـت شده آشکار و روشن گمراهى از هدايت راه مسلماً[. بپذيرد

 کفر[ است گرى طغیان هر و بت شیطان، ]که طاغوت به که هر پس

 کـه دستگیره، ترينمحکم به ترديد،بى بیاورد، ايمان اهلل به و ورزد

 .«داناست و شنوا اهلل و است زده چنگ نیست، گسستنی را آن

 

ى فِـ کـراهَإا لَـت.تحمیل و اجبارى در پذيرش دين نیسـالف: 

 ينالدِّ

 ينى الدِّفِ کراهَإا لَ .عقیده و مرام، جبربردار نیستب: 

در دين و عقیده به صورت مطلـق، ايـن مطلـب را « کراهإ»نفىِ

مسائل عقیدتى که با قلب و فکر انسان سـر و  رساند، که سنخ مى

 .کار دارد، قابل تحمیل نیست

ى فِـ اهَکرَإا لَ .آزادى و اختیارِ آدمى در پذيرش ايمان و کفرج: 

 ىِّالغَ نَمِ شدُالرُّ نَیَّبَد تَقَ ينِالدِّ

ى فِ اهَکرَإا لَنه زور و اجبار. ،رهان استاسالم، دين منطق و بُد: 

 ىِّالغَ نَمِ شدُالرُّ نَیَّبَد تَقَ ينِالدِّ



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2103 

 

ب اسالم، با بیان راه رُشد و آگاهى، انسان را در مقـام انتخـاه:  

ن مَـفَیِّ الغَـ نَمِـ شـدُالرُّ نَیَّبَد تَقَ ينِى الدِّفِ اهَکرَإا لَدهد. قرار مى

 وتِاغُالطَّر بِکفُيَ

 

زنـد، گری خاصِّ خود، که در طول کتاب مـوج مـیسُها؛ با حیله

آياتی را که خطاب به مؤمنین و مؤمنات است را به ناس و مـردم و 

کل مردم،ترجمه و تعبیر نموده و از آن نتیجه گرفته است. قبـل از 

ا اينکه به اين مکر سُها بپردازيم، الزم است که معنی کلمة ايمـان ر

-در لغت و شرع، مورد بررسی قرار دهیم، تا تعـارض آن را بـا بـی

 ايمانی درك کنیم.

 

 (طمینان، اعتقاد، باور، باورداشت، عقیده، گرويدنايمان )ا

به معنی تصديق کردن و اقرار کردن اسـت و در  ،ايمان در لغت 

به معنی اعتقاد داشتن با قلب و اقرار کردن با زبـان و عمـل  ،شرع

 .باشدمی نمودن با اعضا و جوارح

 و بدانید که شناخت و تصديق ايمان با قلب کافی نیسـت، مگـر

آنکه همراه آن، ايمان با زبان نیز نطق شود، و تصـديق بـا قلـب و 

اقرار با زبان کافی نیست، تا آنکه عمل با جوارح نیـز باشـد، پـس 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2104 

 

هرگاه اين سه خصلت در ايمان بوجود آمد، شخص مـؤمن خواهـد 

شد. و کتاب و سنت و سخنان علمای مسلمین بر اين عقیده داللت 

 دارد.

 شود: ضعف ايمان میو نیز داليل زير باعث 

آگاهی نسـبت بـه اسـمها و صـفتهای اهلل سبب اول : جهل و نا

شود، زيـرا هـر انـدازه شـناختش می متعال موجب کاستن ايمان

نسبت به اسماء و صفات الهی کاهش يابد، به همان اندازه ايمـانش 

 يابد.می کاهش

سبب دوم : تفکر نکردن در آيات کونی و شرعی اهلل؛ که اين هم 

شود، يا حداقل موجب رکود ايمان و يـا عـدم می سبب نقص ايمان

 شود.می تقويت و رشد ايمان شخص

 سبب سوم : گناه کردن. گنـاه آثـار بزرگـی بـر قلـب و ايمـان

گذارد، و برای همین است که پیـامبر )صـل اهلل علیـه و سـلم( می

 فرمود :

رَبُ الْخَمْـرَ حِـینَ )ال يَزْنِی الزَّانِی حِینَ يَزْنِی وَهُوَ مُؤْمِنٌ،  واَل يَشـْ

رِقُ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ( (  1يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، واَل يَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ يَسـْ
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مؤمن نیست. شراب خوار، هنگـام  ،زناکار، هنگام ارتکاب عمل زنا»

خوردن شراب، مؤمن نیست و سارق هـم هنگـام سـرقت، مـؤمن 

 «.نیست

الهی؛ يعنی تـرك طاعـت و عبـادت سبب چهارم : ترك طاعت 

سبب نقصان ايمان است، امّا اگر طاعت واجبی را بدون عذر تـرك 

کند، ضمن آنکه موجب نقص )ايمان( است، فـرد مـورد سـرزنش و 

عقاب نیز قرار خواهد گرفت. ولی اگر با وجود داشتن عذر شـرعی 

آنرا ترك کند و يا اگر طاعت غیر واجبی را ترك کند، در هـر حـال 

 شـود، ولـی مـورد سـرزنش و عقـاب قـرارمی ب نقص ايمـانسب

 گیرد.نمی

سُها با مغلطه و حذف، سبب چهار را در قالب اجبار بـرای تمـام 

انسانها آورده است، اين در حالی است که طاعات الهی و دين بدون 

اجبار و اکراه و از روی علم و ايمـان و تصـديق و دوری از گناهـان 

 گیرد.صورت می

 گانه:یار ساده برای درك اين شُبهة بچهمثالی بس

دو چشمة آب را در نظر بگیريد) به فرض در روی زمـین همـین 

دانیـد کـه چشـمة دو چشمه وجود دارد( ؛ شما با علم و يقین می

يك، آب سالم و گوارايی دارد و چشمة دو، آبی سمی و شـور دارد. 
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از دهد که بـه هـیچ وجـه نبايـد حال يك پزشك به شما تذکر می

-چشمة دوم آب بخوريد، زيرا سمی و شور است و خودت هم مـی

دهد که حتماً بايسـتی از چشـمه يـك آب دانی و دوباره تذکر می

بنوشی، زيرا سالم و گوارا است و اگر ننوشـی، از تشـنگی خـواهی 

دانند بـا که نمیها آن کنید؛ و حتیدانید چکار میمُرد. شما که می

 آب سالم را پیدا خواهند کرد. و... آزمايش و خطا بعد از مدتی

 بحث )أطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول(، برای مومنین است، نه برای

به  همة مردم! سهُا با اين حربه، آنهايی را که اهل تفحُّص نیستند را

 کند.راحتی گمراه می

 

 سورة نساء را آورده است: 59، آية 636مثال: در صفحة 

ولَ أَطِیعُواْ وَ اللَّهَ أَطِیعُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيهُّا  الْـأَمْرِ أُوْلـىِ وَ الرَّسـُ

هِ إِلـىَ فَرُدُّوهُ شىَءٍ فىِ تَنَازَعْتُمْ فَإِن مِنکمُ ولِ وَ اللَـّ  کُنـتُمْ إِن الرَّسـُ

 1تَأْوِيالً أَحْسَنُ وَ خَیرْ ذَالِكَ االَخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

                                                           
  59آية  -نساء .سورة1
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 يَکُونَ أَن أَمْرًا رَسُولُهُ وَ اللَّهُ قَضىَ إِذَا مُؤْمِنَةٍ لَا وَ لِمُؤْمِنٍ کاَنَ مَا وَ

هَ يَعْصِ مَن وَ أَمْرِهِمْ مِنْ الخِّْيرََّةُ لهَُّمُ ولَهُ وَ اللَـّ لَّ فَقَـدْ رَسـُ لَالًا ضـَ  ضـَ

 1مُّبِینًا

 

 سورة احزاب را آورده است: 6، آية 637يا در صفحة 

 أُوْلُـواْ وَ أُمَّهَـاتهُمْ أَزْوَاجُـهُ وَ أَنفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ أَوْلىَ النَّبىُّ

 الْمُهَاجِرِينَ وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اللَّهِ کِتَابِ فىِ بِبَعْضٍ أَوْلىَ بَعْضُهُمْ الْأَرْحَامِ

 2مَسْطُورًا الْکِتَابِ فىِ ذَالِكَ کَانَ مَّعْرُوفًا أَوْلِیَائکُم إِلىَ تَفْعَلُواْ أَن إِلَّا

انـد و تمامی اين آيات، خطاب به آنهايی دارد کـه ايمـان آورده

يقین کامل به درستی راه و چشمة حیات روحـانی دارنـد و بـرای 

باشند، که با کمـال میها آن افزايش ايمان و دوری از کاستی ايمان

ان اختیار و طبق میل و ارادة کامل و با لـذت و شـوق درونـی ايمـ

 آورده اند. 

 الحمد هلل ربّ العالمین برای نعمت دين ...

                                                           
  36آية  -. سورة احزاب2

  6آية  -. سورة احزاب3
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خوانند، بايستی دقت کننـد کـه دوستانی که مطالب سُها را می

کند و با شمیر دورغ و تهمـت و رحم نمیها آن سُها به هیچ وجه به

 افتد.افترا، به جان عقايدشان می

تـوهین و ی آيات، سُها با کمال وقاحت، شـروع بـه بعد از ارائه

علیه  به مسلمانان و خاصّتاً رسول اهلل )صل اهلل افترای ناجوانمردانه

 کند.و سلم( می

 

 639مثال: صفحة 

 
 نقد قرآن، سُها، ويرايش دوم 639صفحة 

 

رونمائی از يك دروغ سُها برای دوستان حق جو کافیست؛ کجـا 

نمـوده؟ پیامبر )صل اهلل علیه و سلم( امر به منکر و نهی از معروف 

 کجا پیامبر )صل اهلل علیه و سلم( امر به خودکُشی نموده؟!!!
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 تَکُونَ أَنْ إاِلَّ بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

کُمْ تَقْتُلُـوا ال وَ مِـنْکُمْ تَراضٍ عَنْ تِجارَةً هَ إِنَّ أَنْفُسـَ  بِکُـمْ کـانَ اللَـّ

  1رَحیماً
 نـاحق بـه را يکـديگر امـوال ايـد،آورده ايمان که کسانى اى»

 داده رضايت بدان طرف دو هر که باشد تجارتى آنکه مگر مخوريد،

 «.است مهربان شما با اهلل آينه هر مکشید، را خودتان و باشید،

 

 وصل اهلل علیه )از ابوهريره رضی اهلل عنه روايت است که پیامبر 

 :فرمود (سلم

فهو فی نار جهنم، يتردی فیـه  ،من تردی من جبل فقتل نفسه) 

خالدا مخلدا فیها أبدا، و من تحسی سما فقتل نفسه، فسمه فی يده 

فخالدا مخلدا فیها أبـدا، و مـن قتـل نفسـه  يتحساه فی نار جهنم

خالـدا  بحديدة فحديدته فی يده يجأ بها فی بطنه فی نـار جهـنم

 2(مخلدا فیها أبداً

                                                           
  29آية  -نساء .سورة1

 .متفق علیه1
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همیشـه بـه  ،دش را از کوهی پرت کرده و بکشـدهر کس خو»

ماند، و تا ابد در آن باقی می دشوصورت استمرار در جهنم پرت می

در  ،شـودو هر کس با خوردن سم خودکشی کنـد، وارد جهـنم می

خورد و تـا ابـد در آتـش حالی که سم را در دست گرفته و آنرا می

آهنی خودش را  ماند، و هر کس باجهنم به همین عذاب گرفتار می

برد، و در آنجا تا ابد بکشد، در آتش جهنم آن را به شکمش فرو می

 «.ماندباقی می

 

گ بودن طر بزرحتی رسول اهلل )صَلَّ اللَّه عَلَیْهِ وَآله وَسَلَّمَ( به خا

 .خوانداين گناه و هشدار امت، بر اين گونه افراد نماز نمی

کنـد؛ التـزام راف مـینکته بسیار مهمی که سُها خود به آن اعت

های بـه قـول اجباری در مقابل رأی اکثريت است. مثالً در حکومت

درصد ديگر غلبه  49درصد مردم، بر رأی  51سُها دمکراتیك، رأی 

دارد و اين يعنی جامعه را عمالً به دو قسمت تبديل کردن؛ تعدادی 

کنند)چون مورد نظـر آنهاسـت( و به میل خود قانون را رعايت می

کننـد)چون ادی به اجبار و خالف میل خود قانون را رعايت میتعد

نیست(؛ در هر حـال رعايـت قـانون بـرای هـر دو ها آن مورد نظر

 الزامی است.
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 سؤالی از سُها دارم: آيا اگر تو در يکی از کشورهای مـذکور کـه

، بلژيك، هلند، ايرلند) را قانونی نموده استگرايان ازدواج همجنس

، ايسـلند، پرتغـال، سـوئد، نـروژ، ی جنـوبیآفريقا، کانادا، اسپانیا

و  انگلسـتان، فرانسه، برزيل، نیوزيلند، اروگوئه، دانمارك، آرژانتین

شوی، کسی به ها آن (؛ مانع ازدواج دو نفر از اياالت متحده آمريکا

توانند از تو شکايت کنند و محاکمه نمیها آن شما کاری ندارد؟ آيا

 قانونیت کنند؟

تبعیت کنی. حتی اگـر توانند و تو مجبوری که از قانون قطعاً می

قانون خواستگاه يك نفر باشد، و نقد و اعتراض تو حتی اگر شب و 

ای نـدارد. زيـرا ايـن پخش شود، هیچ فايـدهها روز از تمام رسانه

مخالفِ مبانیِ دروغین دمکراتیکی است که فقط نامش دمکراتیـك 

گـزارد و است و راه را برای هر نوع بی اخالقی و حیوانیت بـاز مـی

نصفی از مردم را تحت اجبـار رأی نصـف ديگـر قـرار داده و  حتی

 باشد.بدترين نوع استبداد می

هايی که شعار دمکراسـی را شـب و روز ورد تجربه عملی کشور

دهـد. دولـت و اند، چیزی خالف واقع را نشـان مـیزبانشان نموده

-کـار مـیها آن هستة مرکزی قدرت، که بسیاری در پشت صحنة

را به راحتی مديريت نموده و افراد منتخب خود را  کنند، رأی مردم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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دهنـد. يعنـی عمـالً در هـیچ کشـوری از در رأس هرم قـرار مـی

توان تعريف درسـتی از کشورهايی که ادعای دمکراسی دارند، نمی

انتخاب صحیح و دمکراتیك نمود و در کنار اين نفوذ کامل، دولـت 

تا نزديك پنجاه پنجـاه برای انتخاب رأی اکثريّت بر اقلیّت، که گاه 

 زند.شود، بزرگترين استبداد را رقم میهم می

ها متوجه اين قضايا هستند و هربار مانند سمندر، رنگی را دولت

گیرند که محیط خواهان آن است. در واقع، اين مراسـم به خود می

شب بازی که فقط ظاهر قضـیه اسـت، تنهـا وِجهـه و بقـای  خیمه

 کند.ها را تضمین میدولت

هايی که سُها در قالب کلمات رکیك، پس تمام سؤاالت و بدبینی

به سیاست و حکومت اسـالمی وارد نمـوده اسـت؛ متوجـه تمـام 

باشد و اين بسـته بـه نـوع های ديگر نیز میها و سیاستحکومت

 ديدگاه و خواستگاه افراد، متغییر و متناوب است.

ونی و واقعـی بنـا در اسالم، قوانین بر مبنای فطرت و اخالق در

شده است؛ يعنی اشتراك واقعی انسانها، که همیشه و در همه جا و 

 با هر نوع ديدگاه و مرام و ... ثابت و مشترك است.

اين در حالی است که بسیاری از کشورها، از اين مبانی فطری و 

درونی و واقعی، دوری گرفته و خواستگاه کامل نفسـانی انسـان را 
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اند)قانونی که تصويب شـد، الـزام خود نموده محور قوانین اجباری

 آور است(.

جالب است که بدانیم، برای رسیدن بـه خواسـتگاه شـهوات و 

ز توان اقدرت و پول و... و تغییر ذائقة نفسانی انسان، به راحتی می

د. های نفسانی را تغییـر داها و مرام و خواستگاهطريق رسانه، ذائقه

طری به هیچ وجه قابل تغییر نیسـت؛ اين در حالی است که مبانی ف

ای بگـذاريم. مگر آنکه بر آن، پوششِ يك اليـه يـا چنـدين اليـه

بزرگترين پوشش، پوشش بر خداجوئی و عبادت اهلل و توحید است 

 دانند.که همه آن را آخرِ کفر می

انتخاب بر مبنای فطرت، اصیل و مد نظر الهی است، که هم خیر 

هم خیر آخرت، و متعادل اسـت و در درون دنیا را به همراه دارد و 

همه يکسان و کامل است؛ و انتخاب بر مبنای نفس و دنیا خـواهی، 

کند تك چشم و تك بُعدی است، و دنیا را آباد و عُقبی را ويران می

 بینی که مثل هم باشند.و هیچ دو انسانی را نمی

پس در کشورهايی که مبانی انتخابات آن خارج از فطرت اسـت 

کامالً مبانی نفسانی دارد؛ در عمل هیچ رضـايتی وجـود نـدارد و و 

همه در يك رقابت ناسالم، به دنبال رسیدن به آخرين پلة قـدرت و 

شهوت و ثروت هستند؛ به طوريکه کشوری مثل آمريکـا کـه ابَـر 
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قدرت نظامی و ثروت جهانی است، تمام قدرت و ثروتش در اختیار 

و نه درصد مردم، به اندازة اين يك  يك درصد قرار دارد، و بقیة نود

درصد قدرت و ثروت دارند. اين نود و نه درصد، بـه دلیـل پخـش 

توانند تصمیمی بودن و عدم تمرکز ثروت و قدرتشان، هیچگاه نمی

را در تغییرات کالن بگیرند، و همین يك درصد هستند که آمريکـا 

و نه درصـدی  اند، نه نودرا به ابَر قدرت و ثروت جهانی تبديل کرده

که غیر مستقیم در خدمت آن يـك درصـد هسـتند. پـس تمـام 

های پشت پـرده، انتخابات دمکراتیکی، عمالً فُرمالیته است و دست

 چرخاند. دنیا را می

آخرين رئیس جمهور آمريکا، يك بیمار روانی بنام ترامپ اسـت 

فاده اخالقی و توهین و افترا و ... استکه در تبلیغاتش، از هر نوع بی

نمود. مناظراتش در رساناها موجود است؛ اين شخص، سه ازدواج و 

 کند و...دو طالق را تجربه می

اش، به دنبال سروری بـر تمـام های خارجیآمريکا در سیاست

جهان است و از هیچ جنايتی ابايی ندارد. بخاطر اصطکاك سیاسی 

دمـان کند. مثالً همین کشور خوبا يك دولت، يك ملت را نابود می

ايران را با هزار و يك نوع تحريم غذائی و داروئی و ... مواجه کـرده 

است و حتی کشورهای ديگر را نیز مجبور بـه تبعیـت از خـودش 
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های دمکراتیکـی اسـت ها و حکومتنموده است. اين آخرِ سیاست

که مبنای آن نفس و شـهوات و ثـروت و قـدرت اسـت! يـا دوران 

ان توسط کشورهای اروپـائی، نشـان کردن تمام جهاستعمار و برده

های حیوانی و غیر انسانی آنهاست. خود آمريکا ديگری از سیاست

میلیـون  60میلیون سرخ پوست بومی اين کشور و  120با قتل عام 

برده آفريقايی، آمريکا شد و با بمب اتمی بر ژاپـن و ... ابـر قـدرت 

 جهانی شد. و الی آخر ...

ام و الزم نیست در را واکاوی نمودهدر فصل پانزده، اين موضوع 

 اين جا بسط دهم.
در ادامه، سُها برای اينکه اشتباهات فاحش خود را در قالب نقد 

آيـة سیاسـی  6236ايرادات بر دروغهايش ارائه نمايد، دو آيـه از 

 آورد:قرآن را می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2116 

 

 

 کتاب نقد قرآن، سُها، ويرايش دوم 642صفحة 

 

 

 دهیم:عمران را مورد بررسی قرار میسورة آل 159ابتدا آية 
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 الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظًّا کُنتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنتَ اللَّهِ مِّنَ رَحْمَةٍ )فَبِمَا

اوِرْهُمْ وَ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ وَ عَنهْمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ  فَـإِذَا الْـأَمْرِ فـىِ شـَ

 1الْمُتَوَکلِّینَ( يحُبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلىَ فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ
 و خوشـخوى اينچنـینها آن با تو که اهلل است رحمت سبب به

 پراکنـده تو گرد از بودى،مى دلسخت و تندخو اگر. هستى مهربان

 در و بخـواه آمـرزش برايشـان و ببخشـاىها آن بر پس. شدندمى

 توکـل اهلل بـر کنى، کارى قصد چون و کن مشورت ايشان با کارها

 .دارد دوست را کنندگان توکل اهلل که کن،

نظام اسالمى، نظـامى مردمـى و دور از اسـتبداد رهبـران الف: 

 و شاورهم فى االمر. است

 .ارزش و اهمیّت واالى مشورت در اسالمب: 

شاورهم فى االمر و   صـل اهلل علیـه و موظّف بودن پیـامبر(

دلیـل به افراد بشر، به مشورت با مردم،  ترينِ، يعنى برجستهسلم(

 .ارزش و اهمیّت واالى مشورت است

مردم، نبايد مانع از مشورت رهبران اسالمى  ةخطاهاى گذشتج: 

 .فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى االمر .با آنان باشد

                                                           
  159آية  -.سورة آل عمران1
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مر به مشورت با مؤمنان پس از تصريح به خطاکارى آنان، اشاره ا

نبايد مـانعى بـراى  ،ه خطا و گناه پیشین مؤمنانبه اين معناست ک

 .مشورت با آنان قلمداد شود

مشورت با مردم و شرکت دادن آنـان در تصـمیم گیريهـاى د: 

 و شاورهم فى االمر .اجتماعى، از وظايف رهبران اسالم

پذيراى نقـش مـردم در تصـمیم  صل اهلل علیه و سلم،پیامبر ه: 

 االمر و شاورهم فىگیريهاى اجتماعى 

 و ...

داراى اخالقـى خـوش و اهـل  )صل اهلل علیه و سلم(،پیامبر . 1

فبمـا  .، به دور از هرگونه سنگدلى و خشـونتبود مدارا با مردمان

 از« نـتَلِ»کلمه من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّا غلیظ القلب مهرح

بـه « فظّـا»به معناى مهربانى و خوشـخويى اسـت و « لین»مصدر 

به معناى سـنگدل و « غلیظ القلب»خلق است و ار و بدمعناى جفاک

 .بى رحم است
)صـل اهلل نرمى و مداراى پیامبر  ةرحمت الهى، تنها سرچشم. 2

بمـا »تقـديم فبما رحمة من اللّه لنت لهم. با مردم علیه و سلم(

 .بر متعلقش )لنتَ(، داللت بر حصر دارد« رحمة
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ه با مسلمانانى ک و سلم( )صل اهلل علیهنرمى و مداراى پیامبر . 3

 د.د گريختنحا ةاز دستورات ايشان سرپیچى کردند و از جبه

غالبـاً در مـورد  ،رمى و مـدارا. نفبما رحمة من اللّه لنت لهم

آيات قبل  ةمخالفت و عصیان است که از مصاديق مورد نظر به قرين

 .عصیانگران نبرد احد مى باشند

رهبـران الهـى بـا لقـى، نـرمش و رأفـت ضرورت خـوش خُ. 4

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو کنـت فظّـا غلـیظ القلـب .مردم

 النفضّوا من حولك

 .خوى خوش و مداراى با مردم، برخاسته از رحمت الهىوخُلق. 5

 فبما رحمة من اللّه لنت لهم

با  )صل اهلل علیه و سلم(خُلقى و مهربانى پیامبر مدارا، خوش. 6

و لو کنـت فظّـا  .مردم، از عوامل گرايش آنان به جانب آن حضرت

 غلیظ القلب النفضّوا من حولك

سنگدلى و خشونت رهبـران، موجـب پراکنـدگى مـردم از . 7

وا مــن  .پیرامــون آنــان ــا غلــیظ القلــب النفضــّ و لــو کنــت فظّ

 .به معناى تفرّق و پراکندگى است« فضّ»از « نفضّواإ»حولك
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و نکـوهش از سـنگدلى و  ،خُلقى و مـدارابه خـوشترغیب . 8

و لو کنـت فظّـا غلـیظ القلـب .خشونت در برخوردهاى اجتماعى

 النفضّوا من حولك

گرايش مردم به رهبران دينى، در گرو مهربانى آنان و پرهیـز . 9

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّـا .از خشونت و سنگدلى

 حولكغلیظ القلب النفضّوا من 

مـت خُلقى و مهربـانى رهبـران الهـى بـا اُخوش ةنقش ويژ. 10

فبما رحمة من اللّه لنت لهـم و لـو  .ى دشوارهاخويش، به هنگامه

 کنت فظّا غلیظ القلب النفضّوا من حولك

د و حُـدر ضـمن آيـات مربـوط بـه نبـرد اُ ،قرار گرفتن اين آيه

لقى و خُخـوش مشکالت ناشى از آن، اشاره به اين حقیقت دارد که

خ نمـودن سـختیها و مشـکالت بـراى مهربانى رهبران به هنگام رُ

 .مردم، از اهمیّت ويژه اى برخوردار است

 

ها، بخاطر اخالق حسنه و مـنش مهربانانـه و بهترين جمع شدن

مداراگرانه و دلسوزانه و ... است، نه جمـع شـدن بخـاطر ثـروت و 

 شهوت و قدرت.
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و » 1الْبرِّ وَالتَّقْوَی واَلَ تَعَاوَنُواْ عَلَی اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِوَتَعَاوَنُواْ عَلَی 

در راه نیکی و پرهیزگاری با هم همکـاری کنیـد و )هرگـز( در راه 

 .«گناه و تعدّی همکاری ننمايید

 

 وَ بَیْنهَُّمْ شُورَى أَمْرُهُمْ وَ الصَّلَوةَ أَقَامُواْ وَ لِرَبهِِّّمْ اسْتَجَابُواْ الَّذِينَ وَ

 2يُنفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا

 نمـاز و گوينـدمـى پاسـخ را پروردگارشـان دعوت که آنان و»

 بـه آنچـه از و است يکديگر با مشورت پاية بر کارشان و گزارندمى

 «.کنندمى انفاق ايمداده روزىها آن

 

استبداد به رأى و خودکامگى، امرى ناپسـند و ناشايسـت الف: 

 و أمرهم شورى بینهم .جامعه دينىبراى 

 .نظام اجتماعى مسلمانان، متّکى بر اصل شور و مشورتب: 

، نشانگر آن است «هم»به « أمر» ةاضافو أمرهم شورى بینهم

که امور اجتماعى و مربوط به همگـان، مـورد مشـورت مسـلمانان 

 .است
                                                           

 2آية -.سورة مائده1

  38آية  -.سورة شوری2
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هاى اهل مشورت در مسائل زندگى و اهتمام به آن، از ويژگىج: 

 و...للذين ءامنوا ... و أمرهم شورى بینهم ايمان

شوری در اسالم، يك اصل اساسی و ضروری است. پیامبر )صـل 

کرد و به رأی اکثريت عمل اهلل علیه و سلم( با اصحابش مشورت می

نمود، هر چند مخالف رأی خودش باشد. بارزترين مثال، خـارج می

)صـل اهلل  که پیامبرشدن مسلمانان از مدينه برای جنگ احد است 

نظرش بر عدم خروج بود، اما اکثريت، نظرشان خالف  علیه و سلم(

اين بود. پس به رأی آنان عمل کـرد و از مدينـه خـارج شـد کـه 

سرانجام، شکست از آنِ مسلمانان گرديد. ولی با وجود اين، قـرآن 

بر ضرورت شوری تأکید کرد و خطاب به پیـامبر )صـل اهلل علیـه و 

 د:سلم( فرمو

  1فاعْفُ عنهم و استغفرْ لهم و شاوِرْ هم فی األمرِ

و در کارهـا بـا  کن گذر و برايشان طلب آمرزشپس از آنان در»

   «.آنان مشورت و رايزنی کن

 

                                                           
 159آية  -.سورة آل عمران1
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حتی اسالم، زمینه را برای تعدد آراء فراهم کـرده و اجتهـاد را 

حتی در مسائل دينی مُباح نمـوده اسـت؛ مادامیکـه در مجتهـد، 

اجتهاد موجود باشد. و برای مجتهد که اجتهاد کند و به خطا شروط 

برود، يك اجر و اگر اصابت کند، دو اجر در نظر گرفته است. کسـی 

که مذاهب معروف فقه اسالمی را بررسی کند، به اختالف ديدگاهها 

کند و کسی نگفته کـه ايـن در بسیاری از مسائل فقهی برخورد می

بینیم که اسـالم بـه مخـالف براين میاختالف آراء ممنوع است. بنا

اجازه داده است که ديـدگاه خـود را بـدون نگرانـی ابـراز کنـد، 

مادامیکه اهداف همگی خیـر و صـالح جامعـه و حفـظ امنیـت و 

 آسايش آن باشد.

و نیز بحث اجماع خاص و عام و ... که بخاطر جلوگیری از اطالـة 

 پردازيم.کالم به بخش بعد می

 

 

 از کتاب نقد قرآن 641فتماً، صفحة نقد اوالً تا ه

 

 1شبهة 

اوالً: معنی دموکراسی حق حکومت مـردم بـر خودشـان، ايـن 
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 مفهوم کجا و مفهوم مشورت کجا؟

 ، نقد قرآن سُها، ويرايش دوم643صفحة 

 

شـود و ها و نظرات مختلف مـیاوالً: مشورت، باعث ازدياد ايده

نظرات متفاوت نمـود؛ امـا گیری را از میان توان بهترين تصمیممی

رأی خشك و خالی در يك کاغذ، که گاهی با دو هزار تومان کـارت 

 کند، بسیار کودکانه و خام است.شارژ تغییر می

 

 2شبهة 

 مـی مشـورت نزديکشـان يـاران با تاريخ تمام مستبدين :دوم
 يـاران حتی و مردم برای حکومت در حقی هیچ حالیکه در .کردند

 .نبودند قائل نزديکشان

 ، نقد قرآن سُها، ويرايش دوم643صفحة 

دوماً: آيات قرآن، مشورت را واجب نموده است و مانند نماز، بـر 

و شـاورهم فـى يـا و أمرهم شورى بینهمهمگان واجب است.

 و..االمر

کسی که به اين آيات توجه نداشته باشد؛ کافر اسـت و از ديـن 

 رعی است.شود، پس مشورت يك امر واجب شخارج می

 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2125 

 

 3شبهة 

 اسـت مردم منتخب شورای اين دموکراتیك، حکومت در :سوم
 ايـن اسـتبدادی، حکومـت در اما دارد دست در را کشور نظام که

 که است حاکم تصمیم استبداد، در .است کاره همه که است مستبد
 يـیاجرا ضمانت هیچ شوری تصمیم .شورا تصمیم نه شود می اجرا

 يارانش با محمد .است آمده فوق ی آيه در هم مطلب همین و .ندارد
 .ياران نه گیرد می تصمیم خود اما کند می مشورت

 ، نقد قرآن سُها، ويرايش دوم643صفحة 

سوماً: در حکومت اسالمی، اين شورای حـل و عقـد اسـت کـه 

ت به نمايد و برای بیعکند و با او بیعت انقاد میخلیفه را انتخاب می

و اگر مردم با او بیعـت نکننـد، نفـر بعـدی را کند مردم معرفی می

کنند و مشاوران اصلی خلیفه نیز هستند. و اگر اکثريـت معرفی می

مردم با او بیعت نمودند، اقلیت بـاقی مانـده، بايسـتی از اکثريـت 

تـوانم پیروی کنند و از خلیفه اطاعت نمايند. بنده بـه جـرأت مـی

راسـی را دارد و هـیچ بگويم که اين نوع انتخاب، تمام محاسن دمک

 کدام از معايب دموکراسی را ندارد.

هدف و مدار شورای اسالمی، رسیدن به حق وحقیقت است؛ لذا 

هر رأی سالم، سازنده و منطقی که موافق با روح اسالم و نـاظر بـه 
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گیرد، مصالح جامعه بوده باشد، مورد تأيید شورای اسالمی قرار می

 خالف آن باشد.هر چند رأی اغلب اعضای مجلس، بر
و خلفای راشدين و  صل اهلل علیه و سلم(مطالعة سیرت پیامبر )

صـل اهلل علیـه و دهد که پیامبر )نشان میها آن دقت در شوراهای

و ياران گرامی او، با تأسی از اين اصل، گـاهی در برابـر نظـر  سلم(

شـدند، و مثبت و معقول يك تن از اعضای مجلس هم تسـلیم می

به رأی  صل اهلل علیه و سلم(نمودند. اعتماد پیامبر )برآن اعتماد می

حباب بن منذر در صحنة بدر، و به رأی سـلمان فارسـی در جنـگ 

بکر صـديق بـه رأی عمـر فـاروق در چنان، اعتماد ابوخندق، و هم

آوری قرآن در يك نسخه، و اعتماد وی به رأی عبد الرحمن بن گرد

های بارز اين اصل اسـالمی عوف دربارة استخالف عمر و... از نمونه

 است.

 

 

 

 

 4شبهة 

 عصاره دموکراتیك، حکومت در منتخب شورای مجلس :چهارم



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2127 

 

 در ولـی کنـد مـی اداره را جامعـه مردم طرف از که است مردم ی
 .کند می حکومت که حاکمست تنها اين استبداد

 ، نقد قرآن سُها، ويرايش دوم643صفحة 

در استبداد بله، ) دموکراسی استبداد، اکثريت بر اقلیت اسـت، 

 درصد باشد( 49درصد به اقلیت  51حتی اگر اکثريت 

چهارم: يکی از شديدترين معايب دموکراسی، اين است که هـر 

حزبی خاص از مردم، نمايندة خود را برای مجلـس شـورای  گروه و

دهد؛ حتی اگر شـخص کند و به او رأی میمنتخب مردم معرفی می

ای سواد باشد. اما برای ورود به شورکانديدا، فاسد و بی اخالق و بی

حل و عقد اسالمی، شخص حتماً بايستی تمام معیارهـای شـاخص 

ستار رسیدن به ايـن منصـب برای ورود را داشته باشد و خود خوا

ل نباشد و رضای الهی و مردم و نیاز جامعه، او را وارد اين شورای ح

 و عقد کنند.

 :ز نظر اسالم هیچ شخصی حق کانديداتوری خود را نداردا

 «خواستار مقامی مباش...» 1ال تسأل اإلمارة ..

  2عَلَیْهِ حَرَصَ أَحَدًا واَلَ سَأَلَهُ أَحَدًا الْعَمَلِ هَذَا عَلَى نُوَلِّى الَ وَاللَّهِ

                                                           
 1652.صحیح مسلم 1

 1733.صحیح مسلم 2
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آن حرص ر يا ب منصب و کسی را که خواستار سوگند به اهلل، ما»

 «.گماريمنمی ،داشته باشد

، بلکه باشدخواستار مقام میتنها شخص نه ،نظام دموکراسی در

قـدرت  ةبـه اريکـ ،وسیلة ممکن ورزد تا با استفاده از هرتالش می

 تکیه زند.

 

 

 5 شبهة

 .محمد فرامین به شودمی محدود ياران، با محمد مشورت :پنجم
 دسـتوراتش اجرای برای بهتری راه تا کند می مشورت محمد يعنی
 ندارد. را مستبد دستور نقض قدرت و حق شورا بس. و همین بیابد؛

 ، نقد قرآن سُها، ويرايش دوم643صفحة 

 

گیـرد کـه مـی امهای سُها، آنقدر خنـدهپنجم: گاهی از سوتی

رود؛ در ايـن اش از تنم بیـرون مـیخستگی تايپ مطالب کودکانه

کنـد، تـا راه کند که مشـورت مـیشبهه، خودش دارد اعتراف می

 بهتری بیابد!
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مثال: نظر پیامبر )صل اهلل علیه و سلم(، مانـدن در شـهر بـرای 

جنگ اُحُد بود؛ ولی نظر ايشان کامالً تغییر نمود و حتـی شکسـت 

 دند.هم خور

هايـت سُها، اين واقعة بزرگ، بهترين مثال برای دروغ و تهمـت

 است.

 ةدربـار حابصـابـا ،  صل اهلل علیـه و سـلم پیامبر ،روز جمعه

بسـیار  )صل اهلل علیه و سـلم( چگونگی دفاع مشورت کرد. پیامبر

و  مهـاجرانمايل بود که مسلمانان از شهر خارج نشـوند. بزرگـان 

هـای جنگ ةويژه افرادی که تجربـهخواستند. بچنین می زنی انصار

کردند که مسلمانان از را داشتند، توصیه می مدينهپیشین در شهر 

حمزة بن ولی جوانان و حتی صحابی بزرگی چون  .شهر بیرون نروند

 خواهان جنگ در بیرون مدينه بودند. سر انجام پیامبر، عبدالمطلب

 .1اخیر را پذيرفتنظر گروه  )صل اهلل علیه و سلم(

 

 6شبهة 

 برگزيـدن در مـردم ی همـه دموکراتیـك حکومـت در :ششم

 اسـت مستبد اين استبداد، در حالیکه در دارند دخالت نمايندگان
                                                           

 .168ـ169؛ نیز ر.ك: عروه، ص213و210، ص1واقدی، المغازی، ج .1

http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%28%D8%B5%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
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 .گزيند برمی را مشورتش مورد دلخواه افراد که

 ، نقد قرآن سُها، ويرايش دوم643صفحة 

ايـن شـورای ششم : در استبداد بله، ولی در حکومت اسالمی، 

کنند. )با بهترين نظرات حل و عقد هستند که خلیفه را انتخاب می

و بهترين معیارهای فطری و اخالقی و علمی و...( و نیز شورای حـل 

ترين افراد جامعه هسـتند کـه کارنامـة و عقد، بهترين و سرشناس

ای نسبت به ساير مـردم از جهـت تقـوا و علـم و العادهعملی فوق

و احکام الهی دارند و به درخواست مـردم و نـه بـه  اجرای قوانین

-خواست خود) مانند دمکراسی( در شورای حل و عقـد قـرار مـی

 گیرند.

 

 

 7شبهة 

 نظـر اظهار و نقد برای مردمحق دموکراتیك حکومت در :هفتم
 مـورد را چیـز همه آزادانه توانند می مردم و است محفوظ همیشه

 استبداد در حالیکه در .را خود منتخب مجلس حتی دهند قرار نقد
 ..نیست چنین

 ، نقد قرآن سُها، ويرايش دوم643صفحة 
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مـردم بـه راحتـی  ةهمخالف اين تُهمت و دروغ سُها، هفتم: بر

روزی  -رضی اهلل عنه -فاروق چنان که عمر ؛انتقاد کنند ،دنتوانمی

ای مردم! اگر در من کجی و انحرافی يافتیـد، »بر منبر رفت و گفت: 

سوگند! اگـر در  اهللمردی برخاست و گفت: به « را درست کنید.آن 

را بـا شمشـیرهای خـود راسـت  آن ،شما انحراف و کجی ببینـیم

ان را شکر کـه در میـ اهللگفت:  -رضی اهلل عنه -خواهیم کرد. عمر

های عمر را با شمشیرهای شوند که کجیاين امت، مردانی يافت می

 .1کنندخود راست می

همچنین روزی در میان مردم برای سخنرانی برخاست و فرمود: 

مردی برخاست و سـخنان وی « ای مردم! بشنويد و اطاعت کنید.»

کنیم. عمـر رضـی اهلل شنويم و اطاعت نمیرا قطع کرد و گفت: نمی

لباسـی کـه  ت: اين! چرا؟ مرد گفاهللی گفت: ای بندهآرامی عنه به 

به هر کدام از ما به قدری رسید که فقط برای سـتر  ،شما پوشیديد

رضـی اهلل  -کرد. شما بقیه را از کجا آورديد؟ عمـرعورت کفاف می

به فرزندش )عبداهلل( گفت: برخیز و جواب او را بده. عبـداهلل  -عنه

من بود که به پدرم دادم تا برای خـود  برخاست و گفت: يکی سهم

                                                           
  «331 ص -خبار عمرا . »1
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گاه حاضرين قانع شدند و آن مرد با احتـرام لباس کاملی بدوزد. آن

 1«گفت: ای امیرالمؤمنین! اکنون بگو تا بشنويم و اطاعت کنیم.

  

اسالم بهترين دين و بهترين سیاست برای زندگی را دارد؛ يـك 

 به قانون، با تمـام روئی در آن نیست و احترامزندگی، که نفاق و دو

 شود ...وجود انجام می

 

 هَـدَئهُمُ الَّذِينَ أُوْلَئكَ أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ الَّذِينَ

 2الْأَلْبَابِ أُوْلُواْ هُمْ أُوْلَئكَ وَ اللَّهُ
 پیـروى آن بهتـرين از و دهندمى گوش سخن به که کسانى آن

 اينــان و کــرده هدايتشــان اهلل کــه کســانى ايشــانند کننــد،مــى

 .خردمندانند

 

افکار و عقايـد و انتخـاب  ةآزادى و اختیار انسان، در عرضالف: 

 لذين يستمعون القول فیتّبعون أحسنها.صحیح آنها

                                                           
 «579/2( به نقل از: محض الصواب )55/1عیون األخبار ) .1

 18آية  -سورة زمر .2
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شـنیدن  ةالزمـ ،کـه است به خاطر اين نکته ،برداشت ياد شده

اسـت ها آن سخنان، وجود افکار و عقايد گوناگون و آزادى در بیان

گزينش بهترين سـخنان و پیـروى از آنهـا، وجـود آزادى  ةو الزم

 .انتخاب است

تضـارب  ةوگوهاى علمى و در عرصـصدر در گفت ةلزوم سعب: 

 هاى گوناگون. افکار و بیان انديشه

 الذين يستمعون القول فیتّبعون أحسنه

شنیدن سخنان و برگزيدن بهترين آنها، تنهـا راه مطمـئن و ج: 

الـذين يسـتمعون .ردورزانه براى دسـتیابى بـه حقـايق الهـىخ

 القول ... أُولئك الذين هديهم اللّه و أُولئك هم أُولوا األلبب

 و...

 

 مداری حکومت محمدشبهه: منافقین، سندی بر زور

در اين شُبهه، نويسنده سـعی نمـوده، صـفت نفـاق را حاصـل 

حالی است که قرآن و استبداد و زورمداری مسلمانان بداند؛ اين در 

شـمارد. ايـن ها صفت مذموم را برای اين طايفه بـر مـیسنت، ده

را کامالً رونمائی ها آن صفات برای منافقین مانند آينه عمل نموده و

کند؛ پس منافق نیز مانند کافر، در جامعـة اسـالمی، روشـن و می
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نمايان است. توجه داشته باشید که يك شخص منافق، عـالوه بـر 

ها صفت مزموم ديگر دارد و اين به اين دلیـل اسـت کـه از ده کفر،

 کافران بدتر هستند.

 

 

 مثال:

 زدند:کامالً جا میها آن . در هنگام جهاد و رفتن به نبرد،1

بیلِ فی قاتِلُوا تَعالَوْا لَهُمْ قیلَ وَ نافَقُوا الَّذينَ لِیَعْلَمَ وَ هِ سـَ  أَوِ اللَـّ

 مِـنْهُمْ أَقْـرَبُ يَوْمَئِـذٍ لِلْکُفْرِ هُمْ الَتَّبَعْناکُمْ قِتاالً نَعْلَمُ لَوْ قالُوا ادْفَعُوا

هُ وَ قُلُـوبِهِمْ فـی لَـیْسَ ما بِأَفْواهِهِمْ يَقُولُونَ لِلْإيمانِ  بِمـا أَعْلَـمُ اللَـّ

  1يَکْتُمُونَ

 گفتـههـا آن بـه. دارد معلـوم ورزيدنـد، نفاق که نیز را وآنان»

: گفتندمى. پردازيد دفاع به يا کنید کارزار اهلل راه در بیايید: شدمى

 بـه آنـان. آمديممى شما با گیرد،مىدر جنگى که داشتیم يقین اگر

 دل بـه کـه گويندمى چیزهايى زبان به. ايمان به تا نزديکترند کفر

 .«است آگاهتر دارند،مى نهفته دل در آنچه به اهلل و ندارند اعتقاد
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 التوبه، شرح کاملی از اين ماجراست.غزوة تبوك و سورة 

 

 زدند:کامل جا میها آن . در هنگام انفاق و صدقه و زکات،2

 1وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ

 .کشندو ) از بذل و بخشش در راه خیر ( دست می»

 

 حال هستند:. در هنگام ادای نماز، سست و بی3

 فرمايد:می متعال اهللچنانچه 

 2إِلَى الصَّالَةِ قَامُواْ کُسَالَى وَإِذَا قَامُواْ

حال بـه خیزند ، سست و بیمنافقان هنگامی که برای نماز برمی

 .ايستندمینماز 

 

 آورند:جا می. کمتر ذکر و ياد اهلل را به4

  3واَلَ يَذْکُرُونَ اللّهَ إاِلَّ قَلِیالً

                                                           
  67آية  -سورة توبه .2

  142آية  -سورة نساء .3

  142آية  -سورة نساء .1
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 . پردازندکنند و جز اندکی به عبادت او نمیرا کمتر ياد می اهللو 

 

 کنند و نهی از معروف:. امر به منکر می5

 وَ بِـالْمُنْکَرِ يَـأْمُرُونَ بَعْـضٍ مِـنْ بَعْضُهُمْ الْمُنافِقاتُ وَ الْمُنافِقُونَ

ونَ وَ الْمَعْرُوفِ عَنِ يَنْهَوْنَ وا أَيْـدِيَهُمْ يَقْبِضـُ هَ نَسـُ یَهُمْفَ اللَـّ  إِنَّ نَسـِ

 همانند همه منافق، زنان و منافق مردان 1الْفاسِقُونَ هُمُ الْمُنافِقینَ

 جلـو نیك کارهاى از و دهندمى فرمان زشت کارهاى به. يکديگرند

 را اهلل. بندنـدمـى اهلل راه در انفـاق از را خـود مشـت و گیرندمى

 زيـرا اسـت، کـرده فرامـوش را ايشـان نیز اهلل. اندکرده فراموش

 .نافرمانانند منافقان

 

کننـد و خـالف وعـده گويند و خیانت در امانت می. دروغ می6

 دهند:کنند و دُشنام میعمل می

 اهلل صـلى - النَّبِـیَّ أَنَّ عَنْهُمَـا اهلل رَضِیَ عَمْرٍو بْنِ اللَّهِ عَبْدِ )عَنْ

 کَانَـتْ وَمَنْ خَالِصًا، مُنَافِقًا کَانَ فِیهِ کُنَّ مَنْ أَرْبَعٌ»: قَالَ - وسلم علیه
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 اؤْتُمِنَ إِذَا: يَدَعَهَا حَتَّى النِّفَاقِ مِنَ خَصْلَةٌ فِیهِ کَانَتْ مِنْهُنَّ خَصْلَةٌ فِیهِ

 . 1فَجَرَ( خَاصَمَ وَإِذَا غَدَرَ، عَاهَدَ وَإِذَا کَذَبَ، حَدَّثَ وَإِذَا خَانَ،

 اکرم نبی که است روايت عنهما( اهلل )رضی عمرو بن عبداهلل از»

 او در خصـلت چهـار اين که کس هر»: وسلم( فرمود علیه اهلل )صل

 ديـدهها آن از يکی او در کس، هر و. است خالص منافق شود، ديده

 آن. کنـد ترك را آن که زمانی مگر دارد، نفاق از خصلت يك شود،

 شـود، سـپرده او بـه امـانتی هرگـاه، ـ1: از عبارتند خصلت چهار

 اگـر ـ3. گويد می دروغ کردن، صحبت هنگام ـ2. کند می خیانت

 دشنام دعوا، هنگام ـ 4. شکند می را پیمانش ببندد، وپیمانی عهد

 .«میگويد ناسزا و میدهد

پیمـان  ،؛ يعنی هرگاه پیمانی بـا کسـی ببنـدد«اذا عاهد غدر»

يـا  ،کس به مسلمانی و حتی کافری پیمان دهـدکند. هرمی شکنی

پیمانی دهد و بـدون هـیچ  ،اينکه به همسر و يا پسر يا رفیق خود

 ،کنـد شـکنیپیمانپیمان و قول را به جا نیاورد و  ،معذرتی شرعی

کنی از ارکان نفاق است و چنین کسی علیـه خـود رُ ،چنین عملی

 .دهد که وی منافق استمی شهادت
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 و...

شـمارد کـه بر مـیها آن ، سی صفت را برایدکتر عائض القرنی

توان يك منافق چند درصد تا صد درصـد را شـناخت. براحتی می

البته اين نکتة بنیادين در بحـث نفـاق وجـود دارد کـه حـدود و 

مرزهای نفاق، با اين آيات برای مسلمانان و مؤمنان کامالً مشـخص 

آگاهانه وارد اين حدود الهی نشوند و نیز ماننـد يـك شود که نامی

ند که در انتخاب شورای حل و عقد و خلیفـه، کصافی نیز عمل می

هیچ منافقی نتواند از آن بگذرد. در واقع اين آيـات چنـد وجهـی 

نمايند. در واقع، يکی از معجزات قرآن اين است که مـؤمن عمل می

ك، کند، و اين جدايی و تفکیو کافر و منافق را کامالً از هم جدا می

هـا، همـوار و ین و سیاسـتراه را برای ادارة حکومت و اجرای قوان

کند و مردم را در انتخاب بهترين اشخاص بـرای شـورای سهل می

 کند.می حل و عقد، ياری

ترين قـانون اساسـی و منشـور سیاسـی ، اخالقـی ، پس کامل

اجتماعی ، عبادی ، فرهنگی و ... تنها قرآن است، و همچنین آيات 

عبادی، و هـم اش، هم اخالقی است و هم سیاسی، و هم گانه 6236

 اقتصادی و هم فرهنگی.
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ا توان آن را هم بـهای باال را دارد. يعنی میهر آيه، تمام شاخص

قواعد سیاسی تفسیر و تاويل نمـود، و هـم بـا قواعـد اخالقـی و 

 اجتماعی و عبادی و ...

هايی که ادعای دموکراسی دارند، اين تفکیك در واقع در کشور

در عمـل، آنهـايی را کـه رأی  گیرد؛ ولـیبه هیچ وجه صورت نمی

کنـد. اند، با شرايط نفاق کامل روبه رو مـیحداقلی را کسب نموده

اين ديکتاتوری رأی حداکثری، که همیشه تحـت تـاثیر مانورهـای 

جانبـه وضـع نمـوده و بـه اجبـار و تبلیغاتی است، قـوانین را يك

کند؛ هر چنـد کـه خـالف مـرام و آور میاستبداد، برای همه الزام

-خالق و انسانیت و ... باشد؛ مثال: ازدواج با حیوانات و هم جـنسا

 بازان و ...

تواند خالف رأی حداکثری، به قـوانین جناب سُها! آيا کسی می

ای بـر خـالف احترام نگذارد؟ در هر کشوری؟ پس همیشـه عـده

خواستگاه و میل درونیشان به قوانین عمل نموده و بـه آن احتـرام 

 انند در آن کشور زندگی کنند.گذارند، تا بتومی

آيات قرآن و سنت، راهکار مناسـب را بـرای نـابودی نفـاق در 

هـای نفـاق بـرای شناسـائی جامعه دارد و در واقع با وجود نشـانه
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وارد عمل شده و تمام امتیازات زندگی ها آن منافقان، بزرگوارانه با

 ظن دارد.نکند؛ زيرا بنا را بر حُسمُهیا میها آن شهروندی را برای

 

 حال يك نکتة بسیار مهم:

هرگاه يك شخص مسلمان و مؤمن، کـاری را بـرای رضـای اهلل 

 انجام ندهد، او نیز يك منافق است.

 پیامبر )صل اهلل علیه و سلم( فرمودند:

 1)أَکْثَرُ مُنَافِقِی أُمَّتِی قُرَّاؤُهَا(
 «.بیشتر منافق امت من قاريان قرآن هستند»

قاريان در اينجـا، حافظـان قـرآن هسـتند؛ آن مراد حديث از 

حُفاظی که نه بخاطر خشنودی و رضـای اهلل، بلکـه بخـاطر دنیـا و 

 .درهم و دينار، به حفظ قرآن مبادرت ورزيدند

پس نفاق و منافق آنقدر معنای وسیعی دارد که هـیچ مسـلمان 

 متقی و مؤمنی نیز از آن در امان نیست.

امت اسالمی و جامعه و حکومـت در واقع اين صفت آنقدر برای 

اسالمی خطرناك است که اگر منافقی بر اريکـة خالفـت بنشـیند، 
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تمام مردم را گمراه خواهد نمود. لذا مردم و خاصتاً اعضای شـورای 

گیر قرآن حل و عقد، بايستی انتخابشان را از تمام فیلترهای منافق

در  بگذرانند که با همچنین مصیبتی مواجه نشـوند؛ مصـیبتی کـه

حال حاضر در جامعة اسالمی نمايان و روشن اسـت. زيـرا انتخـاب 

 شود.... واهلل اعلمخارج از مسیر واقعی انجام می

سؤال همیشگی بنده از سُها؛ شما که اينقدر داعی آزادی بیان و 

اخالق و دموکراسی و.. هسـتید؛ چـرا اينقـدر بـه صـاحبان فکـر 

 گويی ...؟!اسالمی، تهمت و افترا و فُحش و ناسزا می

 

 

 

 شبهة: بعد از محمّد چه باید کرد؟

ساختار سازمانی حکومت اسالمی در مدينه و در عهد رسول اهلل 

 )صل اهلل علیه و سلم(
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د. فهد صالح السلطان، النموذج اإلسـالمی فـی اإلدارة، منظـور 

 .111، ص. 1991شمولی لإلدارة العامــة، 

 رضی اهلل عنه دوران عمر بن الخطابساختار سازمانی دولت اسالمی در 
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يکی از مهمترين عوامل موفقیت ديـن مبـین اسـالم، تشـکیل 

دولت شهر توسط رسول اهلل )صل اهلل علیه و سلم( در شهر مدينـه 

قانون اساسی جهان، مشهور به منشور مدينه بود و و نوشتن اولین 

 
د. فهد صالح السلطان، النموذج اإلسالمی فـی اإلدارة، منظـور شـمولی 

 .111، ص. 1991لإلدارة العامــة، 
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نیز تشکیل شورای عالی و ... برای اداره امورات و ... بود که در بـاال 

ساختار سازمانی آن به صـورت کامـل توسـط دکتـر فهـد صـالح 

 6236سلیمان طراحی شده است. اين منشورات، در کنار منشـور 

سـاخت کـه در  ای قرآن مجید، از اسالم حکومـت قدرتمنـدیآيه

کشور کوچك و بزرگ امـروز را  50دوران خلفای راشدين، بیش از 

نمود. در دوران رسول اهلل )صل اهلل علیـه و سـلم(، تمـام اداره می

شبه جزيرة عربستان که شامل چندين کشـور عربـی اسـت، اداره 

 خورد. شد و آب از آب تکان نمیمی

يابند که میکنند، دراگر سُها و همفکرانش کمی تعقل و تحقیق 

در قديم و حتی در امروز، برای ادارة يك شهر و يك روستا و حتی 

يك خانوادة کوچك دو نفری، نیاز به برنامه و سیاست است؛ حـال 

 برای ادارة چند کشور با هم، نیاز به هیچ ساختاری نیست؟

 

در دوران رسول اهلل )صل اهلل علیه و سلم(، هنـوز نـه از ايـران 

ه ت و نه از روم و نه از مصر و... که سُها با دروغ بگويد کـخبری اس

 گرفته است.ها آن ساختارش را از

جالب است که در دوران خلیفة بزرگ راشـد، يعنـی عمـر ابـن 

نمـود، کشور را همزمان ادراه مـی 17خطاب رضی اهلل عنه که بیش 
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ساختاری سازمانی، مانند ساختار سازمانی دوران رسول اهلل )صـل 

  علیه و سلم( بود است.اهلل

 

ها، اولـین قـانون در اين قسمت، برای رونمائی از دروغ های سـُ

اساسی جهان را، که توسط رسـول اهلل )صـل اهلل علیـه و سـلم( و 

 آوريم:مشورت شورای عالی تدوين شده است را می

 

 «ترجمة: داوود فیرحی» منشور مدینه

 

 مهربان بخشايندة اهلل نام به

 

 پیامبر)فرسـتادة محمـدِ از اسـت اینامهپیمان و نوشته . اين،1

 و 1يثرب )مردم( و قريش قبیلة مسلمانان و مؤمنان میان در تا اهلل(،

 در ايشـان بـا و بپیوندند آنان به و شوند مسلمانان پیرو که کسانی

 .درآيد( اجرا )به کنند پیکار اهلل راه

 .نداامّت يك مردمان، ديگر برابر در . آنان2

                                                           
 4/1010حموی، ياقوت .1
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 پـیش همانند هستند، خود پیشین وضع بر قريش، . مهاجران3

 میـان در دادگـری و نیکی رعايت با و 1پردازندمی خونبها اسالم، از

 .سازندمی رها را خود اسیر مؤمنان،
 هـر و پردازنـدمـی خونبها گذشته، همانند 2عَوفبنی . قبیلة4

 را خـويش اسـیر دادگری، و نیکی با مؤمنان، روش پاية بر گروهی

 .سازدمی آزاد

 و پردازندمی خونبها گذشته )بن خَزرَج(، همچون3حارث . بنی5

 را خـود اسـیر دادگری، و نیکی با مؤمنان، روش پاية بر گروهی هر

 .سازدمی آزاد

 به هر گروهی و پردازندمی خونبها گذشته، چون 4ساعده . بنی6

 .سازدمی رها را خويش اسیر دادگری، و نیکی با مؤمنان، شیوة

 گروهـی هر و پردازندمی خونبها گذشته همچون 5جُشَم . بنی7

 .سازدمی آزاد را خود اسیر دادگری، و نیکی با مؤمنان، شیوة به

                                                           
 2/26 الفائق، زمخشری،. 40النوادر،ص اعرابی، مسحل ابو .2

 470انساب،ص جمهرة .3

 471-47جمهرة انساب،ص .4

 474-472همان، .1

 472همان،ص .2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2147 

 

 گروهـی هر و پردازندمی خونبها گذشته، شیوة به 1نَجَّار . بنی8

 .سازدمی آزاد را خود اسیر دادگری، و نیکی با مؤمنان، شیوة به

 هر و پردازندمی خونبها گذشته، همچون 2عوف بن عَمرو . بنی9

 آزاد را خـود اسـیر دادگـری، و نیکـی با مؤمنان، شیوة به گروهی

 .سازدمی

 هـر و پردازندمی خونبها اسالم، از پیش شیوة به 3نَبیت . بَنی10

 آزاد را خـود اسیر دادگری، و نیکی با مؤمنان، روش پاية بر گروهی

 .سازدمی

 گروهـی هر و پردازندمی خونبها گذشته، همچون 4أوس . بنی11

 .سازدمی آزاد را خود اسیر دادگری، و نیکی با مؤمنان، شیوة به

 فدية يا خونبها پرداخت در را مسلمانی نبايد اسالم، . پیروان12

 .گذارند تنها سنگین،

 ضـد بر ديگر، مؤمنی با همبستگی به نبايد مؤمنی ب. هیچ -12

 .شود پیمانهم وی

                                                           
 8. همان، ص 3

 470همان،ص .4

 . همان5

 332همان،ص .6



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2148 

 

 سـتم کـه مسلمانی هر برابر در بايد پرهیزگار، مؤمنان . همة13

 آهنـگ يـا و بخواهـد ايشـان از چیـزی سـتمگری، راه از يا کند،

 بـه همداسـتان بپرورانـد، سر در را مؤمنان میان تباهی و دشمنی

 .باشد ايشان از يکی فرزند وی چند هر برخیزند، ستیز

 يـا بکشد، کافر قصاص به را ديگر مؤمنی نبايد مؤمنی . هیچ14

 .دهد ياری مؤمن، برابر در کافری به

 تـرينفرودسـت و اسـت يکسـان همگـان بـرای اهلل، . پناه15

 يـاور ديگران، برابر در مؤمنان ؛1داد تواند پناه را کافران مسلمانان،

 .يکديگرند

 از تبعیض، و ستم هیچبی کند، پیروی ما از يهود، از کس . هر16

 .شد خواهد برخوردار برابری و ياری

 اهلل، راه در پیکـار هنگام به و است يکی مؤمنان همة . آشتی17

 دادگری و برابری پاية بر جز و ديگر مؤمن از جدا نبايد مؤمنی هیچ

 .2درآيد آشتی در از دشمن با مؤمنان، میان در )مرسوم(
 بـه نوبـت بـه بايد کنند،می نبرد ما همراه که 1گرانی . پیکار18

 .پردازند پیکار

                                                           
 4/155العرب، لسان. 1

 26-2/25 الفائق، زمخشری،. 2
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 اسـت، کشته را ديگر مسلمانی که را مسلمانی فرد . مؤمنان،19

 2کشند.می اهلل راه در

 راهیـابی و راستی استوارترين و بهترين از مؤمنان شك،. بی20

 .برخوردارند

 پنـاه در را قـريش افراد جان يا مال نبايد مشرکی ب.هیچ -20

 .کند جلوگیریها آن به مؤمنی دستیابی از و گیرد خود

 گنـاهبـی را مؤمنی کسی که گردد ثابت دلیل روی از گاه . هر21

 بـه خـون صاحب آنکه مگر کشت، قصاص به را او بايد است، کشته

 و باشـند قاتـل ضد بايد مؤمنان همة و شود راضی خونبها ستاندن

 .خیزند پا به او علیه بايد

 و اهلل به و است پذيرفته را نوشته اين محتوای که مؤمنی . هر22

 پنـاه يـا يـاری را 3آدم کشی که نیست روا دارد، باور بازپسین روز

 رستاخیز روز در گمانبی دهد، پناه يا ياری را او که کس هر و دهد،

                                                                                                               
 2/26همان،. 3

 «بوأ». زمشخری، اساس البالغه، ذيل واژة 4

  265االخبار،ص معانی صدوق، شیخ .1
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 وی از 1سـربهايی و توبـه و کشت خواهد اهلل خشم و نفرين گرفتار

 .شد نخواهد پذيرفته

 شـديد، اخـتالف گرفتـار کـاری در مسـلمانان شما . هرگاه23

 محمـد )صـل اهلل علیـه و سـلم( و اهلل بـه را آن پیرامون( )داوری

 (.بجويید پیامبر سنت و در قرآن را آن حل راه)گردانید باز

 در بايـد نیـز يهود پیکارند، در دشمن با مؤمنان که آنگاه . تا24

 .باشند همراه مؤمنان با جنگ هزينة پرداخت

 

 بـا همـراه امتـی بستگانشـان، و خـود عَـوْف، بنـی . يهود25

 آنِ از مسـلمانان دين و ايشان آنِ از يهود دين ؛2هستند مسلمانان

 گناه راه و 3کند ستم شکنی،پیمان با که کسی مگر است؛ مسلمانان

 تبـاه را اشخـانواده و خـود جـز کسـی چنین که گیرد، پیش در

 .ساخت نخواهد

 عـوف بنـی حقـوق بـا برابر حقوقی دارای نجّار، بنی . يهود26

 .هستند

                                                           
 2/292 الفائق، زمخشری،. 2

 2/26الفائق، زمخشری،. 1

 2/26الفائق،. 2
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 بنـی يهود حقوق با برابر حقوقی دارای نیز حارث بنی . يهود27

 .هستند عوف

 عوف بنی حقوق با برابر حقوقی دارای نیز ساعده بنی . يهود28

 .هستند

 عـوف بنی حقوق با برابر حقوقی دارای نیز جُشَم بنی . يهود29

 .هستند

 عـوف بنی حقوق با برابر حقوقی دارای نیز األوسبنی . يهود30

 .هستند

 عَـوف بنـی حقوق با برابر حقوقی دارای نیز ثَعْلَبه بنی . يهود31

 کـه ورزد، گناه و کند ستم شکنی(پیمان )با که کسی مگر هستند؛

 .ساخت نخواهد تباه را خود خانوادة و خود جز کسی چنین

 .هستند ثَعْلَبه از ایتیره ثَعْلَبه، مردم همچون 1جَفْنه . همانا32

 

طَیْبه، بنی گمان. بی33  قبیلـة بـا همسـان حقـوقی دارای شـُ

 بـا پیمـان، بـر اسـتواری و راسـتی کـه است روشن. اندعوفبنی

 .1نیست يکسان شکنیپیمان

                                                           
 331و372ص جمهرة، .3
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 .اندقبیله آن خود همچون ثَعْلَبه، قبیلة . وابستگان34

 .ايشانند خود چون يهودان،2رازداران و . نزديکان35

 محمد )صل اهلل علیه و سـلم( اجازة به جز آنان از يك . هیچ36

 .رود بیرون نبايد

 آورده وارد کسـی بـر که زخمی کیفر از کس هیچ ب. نیز، -36

 گمـانبـی ،3بکشد را کسی ناگاه به کس هر. ماندنمی کنار بر است،

 آنکه مگر گشت، خواهد باز خاندانش و وی خود به جنايت آن زيان

( قصاصی چون) را آن اهلل صورت، اين در که باشد کرده ستم مقتول

 .4پذيردمی

 و آنـان خـود عهـدة بـر يهود هزينة دشمنان، با پیکار . در37

 گـروه دو هر بر و بود خواهد ايشان خود عهدة بر مسلمانان هزينة

 بـه نامـهپیمان اين در کنندگانشرکت با که کسی برابر در که است

 و راسـتی بايـد نیـز. کنند پیکار يکديگر همیاری با برخیزد، ستیز

                                                                                                               
 2/26الفائق،. 1

 1/198 ج عمران، آل ،118 آية ذيل الجامع، جوامع. 2

 3/409النهاية، اثیر، ابن .3

 (4/52 لسان، ( )1/17 ( )النهاية،3پانوشت 2/149 هشام، ابن. )4
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 میـان( پیمـان 32بند)شـکنیپیمـان هیچبی نیکی، و نیکخواهی

 .باشد استوار ايشان

 خـويش، پیمـانهـم بـه نسـبت نبايـد مـردی ب. هیچ -37

 .است ستمديده آنِ از ياری که پیداست. کند شکنیپیمان

 يهودان هستند، دشمن با پیکار سرگرم مؤمنان که آنگاه . تا38

 .بپردازند را جنگ هزينة مسلمانان همراه بايد نیز

 .1است حرام نامهپیمان اين پذيرندگان برای مدينه، . درون39

 پیمـان و نرسـاند زيان که صورتی در پیمان،هم يا . پناهنده40

 .2است پیماندار و دهندهپناه خود همچون نشکند،

 اسـت( سرپرسـتی دارای )کـه خانواده افراد از يك هیچ . به41

 .داد پناه نبايد او، کسان اجازةبی

 پیمان، همین) قتلی نامه،پیمان اين به متعهدان میانِ . هرگاه42

 همراه تباهی خطر که ناسازگار يا و ناگوار رويدادی يا( 1 ش 22 بند

 و اهلل بـه بايـد آن، از رهايی برای گمانبی دهد، روی باشد، داشته

                                                           
 (3/751 ،1/939 البلدان، )معجم (25 /3 )بخاری، .1

  155 ـ 4/154 لسان،. 2
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 اهلل )مشـیت( آورند؛ روی محمد )صل اهلل علیه و سلم( وی، پیامبر

 .1است جاری نوشته اين پذيرفتن و نگهداشت بر

 .دهد پناه ايشان ياران و قريش به نبايد کس . هیچ43

 يـاری به بتازد، يَثرب شهر به که کسی علیه بايد پیمانان. هم44

 .بشتابند هم

 کـه شـوند فراخوانده صلحی به مؤمنان، پیمانانهم . هرگاه45

 هـر و جوينـد؛ شرکت آن در بايد اند،جسته شرکت آن در مؤمنان

 مؤمنـان بـر فراخوانند، صلحی به را ايشان مؤمنان، پیمانانهم گاه

 در دين با که کسی با آشتی و صلح مگر دردهند، تن بدان که است

 .است پیکار
 عهـدة بـر گـروه(، هر رزمی هزينة گروه، )يا هر ب. هزينة -45

 .2است گروه آن خود

 3استواری و محض نیکی با وابستگانشان، و خود أَوْس، . يهود46

 ايـن دارنـدگان کـه اندپذيرفته را پیمانی همان نامه،پیمان اين بر

 از آسـانتر پیمـان، بـر پايـداری. اندنهاده گردن آن بر نامه،پیمان

                                                           
  1 پانوشت ،2/150 هشام، ابن سیره. 3

 294 ص ابوعُبید، .1

 1/117 النهاية، .2
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 زيـان خـود کـه اسـت شـکنپیمـان ايـن 1اسـت. شـکنیپیمان

 نامـهپیمـان اين بر راستینی )گواه( اهلل. ديد خواهد را شکنیپیمان

 .پذيردمی را آن و است

 کیفـر، از را شکنیپیمان يا ستمگر نوشته، اين که . پیداست47

 رود بیرون مدينه از کس هر که است روشن نیز. 2داشت نخواهد باز

 سـتم کـه کسی مگر بود؛ خواهد امان در بماند، مدينه در که هر و

 محمد )صل اهلل علیـه و سـلم( پیامبرش و اهلل. شکند پیمان و کند

 .3پیمانند بر استواران و پرهیزگاران پناهگاه

 

اشاره کرديم که يثرب در آستانة هجرت پیامبر )صل اهلل علیه و 

سلم(، ترکیبی از عناصر و قبايل مختلف بود که هیچ نظامی آنان را 

داد و وحدت و وفاقی نداشتند. مهمترين تـالش پیـامبر پیوند نمی

علیه و سلم(، تنظیم روابط اجتماعی مدينه، در ساية دين )صل اهلل 

جديد و در چارچوب يك دولت واحد بود. پیامبر اسـالم )صـل اهلل 

علیه و سلم( ، در راستای اين مهم، عالوه بر اقدامات مقـدماتی، از 
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قبیل پیمان عَقَبه، وجوب هجرت، نظام برادری و سرانجام، تأسیس 

شهر مدينه النبـی )صـل اهلل علیـه و  -نهاد مسجد، به بنیان دولت

شـهر پیـامبر )صـل اهلل  -سلم( اقدام نمود. ارکان چهارگانة دولت

علیه و سلم(،يعنی: جمعیت )امّت(، سـرزمین )حـرم(، حاکمیـت و 

حکومت؛ و نیز ساخت درونی دولت پیامبر )صل اهلل علیه و سـلم(، 

معـروف « قانون اساسی مدينه»يا « صحیفه النبی»ای که در نوشته

 است، آمده است.

که رسول اهلل )صل اهلل علیـه و سـلم(، در « پیمان عمومی»اين 

همان سال نخست هجرت، میـان عمـوم سـاکنان يثـرب، اعـم از 

مسلمانان، يهود و مشرکان، طرح کرد، اولین گام سـاختاری، بـرای 

 شود.تأسیس نظم سیاسی، بر اساس وحی اسالمی محسوب می
، مربوط به مسائل داخلی مدينه النبی هايی از اين صحیفهبخش

)صل اهلل علیه و سلم( ، قسـمتی مربـوط بـه سیاسـت خـارجی و 

. پیمانان آنان استاشاراتی نیز دربارة حقوق مدنی قبايل و افراد هم

مجموعة اين اشارات، ساخت اولیـة دولـت ـ شـهر مدينـه را تـا 

 دهد.حدودی توضیح می
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 «امت»شبهه: ظهور یك 

ة پیامبر اسالم )صل اهلل علیه و سلم( آمده است: در آغاز صحیف

 اين نوشتة محمّد )صل اهلل علیه و سلم( است؛ در میان مؤمنان، از»

قريش و مردم يثرب و هر کسی که از آنان پیروی کرده و بـه آنـان 

«. هسـتند« امت واحـده»ها آن ملحق شد و همراهشان جهاد کند.

که پايـة دولـت اسـالمی را بنابراين از آغاز بر يك مفهوم اساسی 

 دهد، تأکید شده است.تشکیل می

« سیاسـی»در قانون اساسـی مدينـه، مفهـومی « امت»مفهوم 

ن است؛ زيرا فراتر از اشتراکات و تعلّقات اعتقادی مسلمانان، از ايـ

قبايـل »اسـتوار اسـت، « قـراردادی اجتمـاعی»حیث که بر بنیاد 

، مشـمول صـحیفة «مشـرکان»پیمانان آنها، و نیـز و هم« يهودی

 25شـود. در بنـد پیامبر)صل اهلل علیه و سلم( را نیـز شـامل مـی

 صحیفه تأکید شده است:

واَنّ يهــود بنــی عــوف امّــة مــع المــؤمنین؛ للیهــود ديــنهم »

وللمسلمین دينهم موالیهم وانفسهم االّ من ظلم و اثم فانّه اليوتـغ 

پیمانـان )مـوالی( هم  ؛ يهود بنی عوف، خود و«االّ نفسه و اهل بیته

هستند. يهود به دين خود و مسـلمانان « امت»آنها، با مؤمنین يك 

ستم بکند و گنـاه  شکنی(به دين خودشان؛ مگر کسی که )با پیمان
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نمايد، و چنین کسی، جز خود و خاندانش را دچار زحمت نخواهـد 

 کرد.

های يهود و مـوالی ، ديگر قبايل و تیره«صحیفه»بندهای بعدی 

عوف را، همانند حقوق سیاسی و مدنی يهود بنیها آن پیمانان(هم)

سان، آنان نیز به اعتبار قراردادی کـه در ايـن کند. بدين، لحاظ می

 باشند.می« اُمت»اند، داخل در مفهومصحیفه لحاظ شده

، حاکی از آن است که مشـرکانِ «پیمان مدينه»های ديگر بخش

 يیضادّ اعتقادی با مسلمانان، جزمشمول اين صحیفه نیز، به رغم ت

 پیمان، به نکتة بسـیار 20ند. قسمت دوّم بند اتلقی شده« اُمت»از 

 مهمّی اشاره دارد:

هیچ مشرکی نبايد مال و جان کسی از قريش را حمايت کند و »

 «.پناه دهد و از دستیابی مؤمنی بر او حايل شود

رغم عـدم ايمـان دهد که، اوالً: مشرکان، به اين اشاره نشان می

اسالمی، داخل در معاهدة پیامبر)صل اهلل علیه و سـلم( و بنـابراين 

، در اين مقطـع از تـاريخ سیاسـی اسـالم «اُمت»داخل در مفهوم 

توانند به ديگر اند؛ ثانیاً: آنان به جز مورد استثنايی قريش، میبوده

مشرکان غیر قريش، امان مالی و جانی دهند. اقدامی کـه هماننـد 

تك مسـلمانان، حـق آحـاد مشـرکانِ شـامل پیمـان بـوده و تك
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مسلمانان ـ بنا به الزام پیمان ـ ملتزم بـه رعايـت تعهـدات آنـان 

 بودند.

آنکـه مُنحصـر ، بی«پیمان مدينه»در « اُمّت»به هر حال، مفهوم 

در مسلمانان باشد، يهود و مشرکان مشمول پیمـان را نیـز شـامل 

نخسـتین سـال هجـرت و در  شده است. شـمار مسـلمانان درمی

شهر مدينه النّبی)صل اهلل علیـه و سـلم(،  -آستانة تشکیل دولت

متفاوت گزارش شده است. وجود سه گزارش از حُذيفـه، اَعْمَـش و 

ابو معاويه، بر تأکیـد پیـامبر اسـالم )صـل اهلل علیـه و سـلم( در 

سرشماری مسلمانان اشاره دارد. حذيفه و اعمش، هر کـدام شـمار 

انـد، امّـا در ذکـر کـرده ان را يکهزار و پانصد مرد )مسلح(مسلمان

گزارش ابومعاويه، بین ششصد تا هفتصد تـن، تخمـین زده شـده 

. گفته شده است که اين تفـاوت، يـا بـرای ايـن اسـت کـه 1است

سرشماری ابومعاويه در اوائل سال اوّل هجرت بوده، يا نتیجة دقـت 

 .2بیشتر دو رأوی ديگر است
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- پیدایش حرم )مرزهای جغرافیایی مدینهشبهه: 

 النبی)صل اهلل علیه و سلم((

وإنّ يثـرب حـرام »قانون اساسی مدينه آمده است؛  39در بند 

جوفها ألهل هذه الصحیفة: داخل شهر يثرب برای اهل اين صحیفه 

پیامبر)صل اهلل علیه و سلم( در ادامـة «. باشدمنطقه امن و حرم می

پناهندة هر کس مانند خود او است، زيان » صحیفه افزوده است که:

 امّا آنچه در صحیفة پیامبر اسالم)صـل«. و جُرمی نبايد به او برسد

: اهلل علیه و سلم( اهمیّت بیشتری دارد، تأکید بر اين نکته است که

تواند پناهندة حـرم هیچکس جز به اجازة اهل حرم )مدينه(، نمی»

 «.شود

رد که نزد علی)علیه السالم( بوده بابن جُحیفه، از سندی نام می

و در آن نوشته شده بود: بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحِیم، محمّد فرسـتادة 

. از 1«هر پیامبری را حرمی است و مدينه، حرم من است»اهلل گفت: 

رسول اهلل )صـل اهلل »بن مالك نیز روايت شده است که گفت: کعب

هـای مَخـیض، الحیفـاء، علیه و سلم( مرا فرسـتاد تـا بـر بلنـدی
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. 1«گـذاری کـنمانـد، نشـانهذوالعشیره وتیم، که کوههـای مدينـه

نويسـد: اهلل، به نقل از المطـری در تـاريخ مدينـه مـیحمیدمحمد

رسول اهلل )صل اهلل علیه و سلم( شماری از ياران خود را فرسـتاد، »

گـذاری کننـد. المطـری، تا حدود حَرَم مدينه را از هر سو، نشـانه

ها را به تفصیل ياد کرده است. حدود مدينه، میان امهای اين نشانهن

دو بازوی آن از خاور و باختر، و میان کوه ثور در شمال و کوه عیـر 

در جنوب قرار داشـته و وادی العتیـق، درون حـرم مدينـه بـوده 

 .2«است

، مرزبنـدی جغرافیـايی شـده اسـت، «حـل»حرم که در مقابل 

ای دارد: ممنوعیت جنگ و خونريزی )بـه ها و احکام ويژهمحدويت

غیر از وضعیت دفاعی(، منع قطع درختان حـرم، عـدم تعـدّی بـه 

اند، حرمت مسافران، قصاص غیرقاتل، کسانیکه پناهندة حرم شده

منع ضرب غیر ضارب و . . . از جمله احکام ويژة تعريف شده اسـت 

 کرده است.که موجبات امنیت درون حرم را تدارك می
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 شبهه: استقالل داخلی قبایل

صحیفة پیامبر)صل اهلل علیه و سلم(، واحدهای قبیلگیِ آن روز 

مدينه را به رسمیت شناخته و استقالل در سُنن و رسـوم داخلـی 

)ربعه(، حق پناهندگی و دية مشترك اين واحدها را تضمین کـرده 

سان، نوعی نظام سیاسی طراحی شده است که در عین است. بدين

م کلّی، بر استقالل داخلی واحدهای تشـکیل دهنـده امـت انسجا

 تأکید شده است.

 رِبعه يا رباعه، معنايی حقوقی و سیاسی دارد:

خـود « رباع»، يعنی هر قبیله بر «انّهم امّة واحدة علی رباعتهم»

خواهد بود )به همان ترتیبات و سُننی کـه سـابق داشـتند(. زيـرا 

پیشین، از حیـث رسـوم و سـنن الرّبعه، به معنای حالت و وضعیت 

. بندهای سوّم تا يازدهم صحیفه، با تصريح بـه نـام 1ای استقبیله

تك تك قبايل، اعم از مهاجرين قريش و انصار مدينـه، بـر حفـظ 

استقالل درونی و منزلت پیشین آنان تعهّد نموده است. بـه دنبـال 

 کل طائفـة مـنهم»اين تعهّدات تعیین کننده، تأکید شده است که: 

ای بـر ؛ هـر طايفـه«تفدی عانیها بالمعروف والقسط بین المؤمنین
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اساس معروف و رعايت قسط بین مؤمنان، برای آزادی اسیران خود 

فديه خواهند پرداخت؛ اين تعبیرات کـه تعهـدات متقابـل قبايـل 

تکـرار ها آن رساند، همراه با ذکر يکايك قبايل و بطونمدينه را می

معنای مشارکت رسمی و همسنگ آنان در  شود، و اين تکرار بهمی

 است.« عهدنامه»

پیامبر اسالم)صل اهلل علیه و سلم(، چنین استقاللی را به قبايل 

دهد )تصريح رسـمی پیمانان آنان نیز سرايت میيهود مدينه و هم

امـت »بر اين نکته که يهود عضـو پیمـان، بـه همـراه مسـلمانان، 

امت واحده، مسلمانان بر دين دهند(. در اين را تشکیل می« واحده

خود و يهوديان نیز دين خود را خواهند داشت. اين تأکید بـه ايـن 

معنی است که قبايل يهود، عالوه بر اسـتقالل در مفهـوم عمـومی 

يا همان سنن پیشین(، استقالل مذهبی خود را نیز حفـظ « ربعه)»

يل ، ضمن تصريح به نام قبا«عهدنامه» 35تا  24. بندهای 1کنندمی

يهود، استقالل داخلی يکايك آنـان را هماننـد يهـود بنـی عـوف 

 تضمین کرده است.
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رسد کـه پیـامبر اسالم)صـل اهلل علیـه و سان، به نظر میبدين

سلم(، با رسمیت دادن به خود مختاری داخلی قبايل از حیث ربعه، 

های حقوقی الزم برای تحقق نوعی فدرالیسـم قبـايلی را در زمینه

مدينه تدارك نموده است. نوعی از ساختار حقوقی ـ دولت ـ شهر 

سیاسی که پیامبر اسالم)صل اهلل علیه و سلم( تا آخـر عمـر خـود 

ه متعهّد به تعهدات آن بود و اگر تحوالتی رخ داد که در آينده اشار

 خواهیم کرد، نه از جانب پیامبر اسالم)صل اهلل علیه و سلم(، بلکـه

، از سـوی قبايـل يهـود و . . . «امهعهدن»به دلیل نقض آشکار مفاد 

 بوده است.

 شبهه: فرد و فردگرایی

، در نظام نامة «روابط قبیله»، و نیز تضمین رسمی «امّت»مفهوم 

پیامبر)صل اهلل علیه و سلم(، به معنای محو شخصیت و هويت فـرد 

هـای نیست. بلکه آزادی، برابری حقوقی افـراد امـت و مسـئولیت

صحیفة محمد)صل اهلل علیه و سلم( است. فردی، از وجوه برجسته 

و أنَّ ذمة اهلل واحدة يُجیـر علـیهم »صحیفه آمده است:  15در بند 

پیمان و پناه « ادناهم، وأنّ المؤمنین بعضهم موالی بعض دون الناس

تواند، ترين مسلمانان میاهلل، برای همگان يکسان است و فرودست

فران را پناه دهد(. مؤمنـان از جانب ساير مسلمانان تعهّد کند )و کا
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در برابر ديگران ياور يکديگرند. اين بند از منشور مدينه، در حالی 

تصريح و تعهد شده است که بر اساس سُنن جاهلی، فقـط اشـرافِ 

 قبايل حق جوار و امان داشتند، نه ديگران.

وانّـه اليـأثم امـرءٌ بحلیفـه وأن النصـر :» 37همچنین در بنـد 

پیمان خود را نـدارد؛ حق تجاوز به حقوق هم هیچ فردی« للمظلوم

بـه مجـازات  36پیدا است که ياری از آن ستمديده است. در بنـد 

نويسد: هیچکس از کیفر زخمی که بر کسی فردی اشاره دارد و می

باشد. هر کس به ناگاه کسی را بکشد، وارد آورده است، بر کنار نمی

گـردد. ش بـر مـیگمان زيان آن جنايت به خـود وی و خانـدانبی

«. اليکسـب کاسـب االّ علـی نفـس»گويد:می 47همچنین در بند 

اش عايد خود او خواهد يعنی: هر کسی هر کاری انجام دهد، نتیجه

 دهندة نیکوکاران و پرهیزگاران است.شد و اهلل پناه 

 

 شبهه: حاکمیت

اند. منظـور از حاکمیت را معموالً يکی از ارکان هر دولت دانسته

، البته، انحصار مشروع قدرت است؛ قوانین يك جامعـه را حاکمیت

دهد. در صحیفة مدينه، حـداقل در وضع، تفسیر، اجراء و تغییر می

پنج مورد به مسئلة حاکمیت اهلل اشاره شده و در دو مـورد، داوری 
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نهايی را به عهدة اهلل و رسول اهلل)صل اهلل علیـه و سـلم( گذاشـته 

 مؤمنان آمده است:خطاب به  23است. در بند 

لـی اوانکّم مهما اختلفتم فیه مِن شییء، فأنّ مَـردَّه الـی اهلل و »

و هرگاه شما مسلمانان در کـاری دچـار اخـتالف شـديد، « محمدٍ

آن را به اهلل و محمد)صـل اهلل علیـه و سـلم( بـاز  )داوری دربارة(

 «گردانید.

در فقرة فوق، به حاکمیت اهلل و رسول)صـل اهلل علیـه و سـلم( 

صحیفه کـه در ذيـلِ مـواد  42میان مسلمانان اشاره دارد. امّا بند 

مربوط به تعهدات متقابل يهود و مسـلمانان آمـده اسـت، دامنـة 

حاکمیت اهلل و رسول)صل اهلل علیه و سلم( را به تمام اهل صحیفه، 

 دهد:بنابراين، يهود و مشرکان مشمول عهدنامه سرايت می

نامـه، قتلـی يـا رويـدادی ن پیمان هرگاه میان متعهدان به اي»

ناگوار و يا ناسازگار که خطر تباهی همراه داشته باشد، روی دهـد، 

 گمان برای رهايی از آن، بايد به اهلل و پیامبر وی محمّد)صـل اهللبی

فأن مردَّه الی اهلل و الـی محمـدٍ رسـول »آورند: علیه و سلم( روی 

 تن اين نوشته جاری است.؛ )مشیت(اهلل، بر نگهداشت و پذيرف«اهلل

سان، حاکمیت و قـدرت قضـايی پیامبر)صـل اهلل علیـه و بدين

شـد، سلم(درحوزة حقوق عمومی، تنها به مسلمانان محـدود نمـی
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بلکه شامل يهود و مشرکین از اهل يثرب و هر آن کسی که با آنان 

شـده اسـت. احتمـاالً مقصـود از و همراه آنان پیکار کرده نیز، می

، چنانکه احمد العلـی «ن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهممَ»عبارت: 

اند که بر دين اسـالم نگرويـده کند، قبايلی از اهل مدينهاشاره می

بودند و رسول اهلل)صل اهلل علیه و سلم( بـدون آنکـه اجبـاری در 

پذيرش اسالم داشته باشند، آنان را وارد پیمان صحیفه و بنابراين، 

مبر اسـالم، مرجـع و داور همـة ايـن نموده است. پیا« امت»شمار 

گروهها در اختالفاتی بود که ممکن بود موجب اخـالل در امنیـت و 

 .1نظم عمومی دولت ـ شهر مدينه شود

 

 شبهه: قانون

گذاری سیاسی، مالی، قضـايی، مـدنی و عبـادی، از اهَـمِّ قانون

اقداماتی بود که در مدينه النبی)صل اهلل علیه و سلم( و بیشـتر در 

قالب آيات مدنی قرآن، و اقدامات پیـامبر اسالم)صـل اهلل علیـه و 

سلم( انجام گرفت. در مدينه، آيات احکام اسالمی که حدود پانصد 

هـای آيه است، شروع و نازل شده است. اين آيـات کـه در حـوزه

                                                           
 93ـ  92احمد العلی،صص . 1
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مختلف زندگی فردی و اجتماعی قرار دارنـد، بـه تـدريج، هويـت 

 د.مستقل جامعه اسالمی را شکل دادن

پیامبر اسالم)صل اهلل علیه و سلم( در نخستین روزهای ورود به 

مدينه، و در راه قبا به مدينه، برای اولین بار در اسالم، نمـاز جمعـه 

. در همـین سـالِ اوّل 1بپا داشت و تشريع نماز جمعه را اعالم کـرد

، به عنوان قاعدة اعالن اوقات شرعی، نماز «أذان»هجرت، چگونگی

های اجتماعیِ خاص، که نیاز بـه تجمّـع و ضرورت جماعت، مراسم

 2فوری مسلمانان داشت، تعیین شد.

 144ـ  142در سال دوّم هجرت، احتماالً در ماه شعبان، آيـات )

بقره( تغییر قبله از بیت المقدس به کعبة مکه نازل شد، و در همین 

ماه شعبان، روزة ماه رمضان مقرّر و واجب گرديد. در همـین سـال، 

. ابن کثیـر، تشـريع 3ت فطره و نیز نماز عید فطر تشريع شدندزکا

را نیز، ذيلِ حوادث سـال دوّم هجـرت ذکـر کـرده « زکات اموال»

قینقــاع در ذيــل . همچنــین، طبـری بــا درج حادثــة بنـی4اسـت

                                                           
 3/926طبری، تاريخ طبری، . 1

  (.2/289المسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر،. 2

 943-3/942طبری، . 3

 370و  271 /3ابن کثیر، البداية والنهاية، . 4
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از غنـايم جنگـی « خمـس»رويدادهای سال دوّم، در مورد تشريع

م خمـس گرفـت، و و نخستین بار بود که پیامبر اسـال» نويسد: می

 1«خمس غنايم را بر گرفت و چهار خمس ديگر را به ياران خود داد.

قینقاع را که مُنجـر بر خالف طبری، برخی مؤرخین، حادثة بنی

 اند.به خروج آنان از مدينه شد، در اوايل سال سوّم ثبت کرده

به هر حال، زنجیرة تشريعات )وضع قوانین شرعی( کـه عمـدتاً 

ل هجرت صورت گرفت، هويـت فـردی و اجتمـاعی های اوّدر سال

سان، تعیّن و مسلمانان را حول محورهای معینی استوار نمود. بدين

تشخُّص مسلمین به عنوان امتی خاصّ، در درون ساختار معینـی از 

نظام سیاسی، که دولت ـ شهر مدينة النبی )صل اهلل علیه و سـلم( 

نما و تحـوالت تعیـین  شد، تکوين و تولد يافت؛ و نشو ونامیده می

 2کننده خود را در تاريخ زندگی بشر آغاز نمود.

 

 

  

                                                           
 3/998طبری، .5

 داود فیرحی« تاريخ تحول دولت در اسالم »برگرفته از کتاب. 1
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ه های سیاسی مردم را ب شبهه: اسالم، حقوق و آزادی

 شناسد؟رسمیت نمی

 

 هَـدَاهُمُ الَّذِينَ لئِكَأُو حْسَنَهُأَ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ الَّذِينَ
 1الْأَلْبَابِ أُولُوا هُمْ ئِكَأُول وَ اللَّهُ

 پیـروى آن بهترين از و دهندمى گوش سخن به که کسانى آن»

 اينــان و کــرده هدايتشــان اهلل کــه کســانى ايشــانند کننــد،مــى

 «.خردمندانند
 

 افکار و عقايد و انتخاب صحیح ةدر عرض ،آزادى و اختیار انسان

برداشت ياد شده . هالذين يستمعون القول فیتّبعون أحسنها آن

شـنیدن سـخنان، وجـود افکـار و  ةالزم ،که باشدمی خاطر اين به

گزينش بهترين  ةاست و الزمها آن عقايد گوناگون و آزادى در بیان

 .سخنان و پیروى از آنها، وجود آزادى انتخاب است

محتواى سخن، مالك ارزيابى و داورى اسـت، نـه گوينـده پس: 

 .آن
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-سلمان فارسی باشد يا صهیب رومی يا بالل حبشی، فرقی نمی

 کند.

 

 أُولُـوا يَتَذَکَّرُ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ الَ لَّذِينَا وَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِی هَلْ
 1{الْأَلْبَابِ

يکسـانند؟  ،داننددانند و کسانى که نمىآيا کسانى که مى»بگو: 

 «.تنها خردمندانند که پندپذيرند

 

 آزادی
آزادی، آرمان بلند بشر است که همزاد و همپـای زنـدگی انسـان، 

جايگــاهی شايســته در انديشــه و آرزوی انســان دارد و در گــذرِ 

هـا بحث ،هـايشها و انگارههای آدمی و زندگی و انديشهدگرگونی

ها بـه ارمغـان آورده افکنده و گشـايشها دربرانگیخته و دشواری

 .است

 ديگری متمـايز ةکه او را از هر آفريدآزادی، پیمان منزلت است 

سجده کرده اسـت؛  اهللسازد. او آزادانه و داوطلبانه در پیشگاه می
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نه در ترکیب او چیزی قـرار داده اسـت کـه وی را بـه  اهلل،چرا که 

ايمان مجبور کند و نه به وی اجازه داده است، ديگران را به ايمـان 

 .مجبور کند

 أَنْـتَ مَـا وَ حَفِیظاً عَلَیْهِمْ جَعَلْنَاكَ مَا وَ أَشْرَکُوا مَا اللَّهُ شَاءَ لَوْ وَ
 1بِوَکِیلٍ عَلَیْهِمْ

خواست )که او را به يگانگی بپرستند، ايشـان را بـا می اهللاگر »

کـرد و از خـود اختیـاری قدرت و قوّت خويش وادار به اين کار می

)ولیکن آنان را بـه خـود  ،ورزيدندداشتند، و هرگز( شرك نمینمی

را  راه يزدان يا راه شـیطان ،واگذاشته است تا به اختیار نه به اجبار

ا مراقب )اعمال و مسؤول افعـال( ايشـان در پیش گیرند( و ما تو ر

ايم که احـوال آنـان را اصـالح و ايم و ما تو را مکلّف نساختهنکرده

 «ی.امور ايشان را روبراه ساز

 کند،جالله کسی را اجبار به ايمان و اسالم نمیجايی که اهلل جل

تکلیف همه ديگر مشخص است؛ يعنی هیچ کسِ ديگری نیـز حـق 

 اجبار ندارد.
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 فَإِنَّمَـا اهْتَـدَى فَمَنِ رَبِّکُمْ مِنْ الْحَقُ جَاءَکُمُ قَدْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا قُلْ
 1بِوَکِیلٍ عَلَیْکُمْ أَنَا مَا وَ عَلَیْهَا يَضِلُ فَإِنَّمَا ضَلَ مَنْ وَ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِی

 ای مردم! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شـما آمـده بگو:»

و  ،هر کس )در پرتو آن( هدايت يابد، برای خود هدايت شـده است،

گردد و من مـأمور )بـه هر کس گمراه گردد، به زيان خود گمراه می

 «اجبار( شما نیستم
 

 . مردم در پذيرش و عدم پذيرش قرآن، آزاد و مختارندالف: 

قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتـدى لنفسـه و 

 من ضل فإنما يضل علیها و ما أنا علیکم بوکیل

فمـن اهتـدى فإنمـا . انسان، موجودى آزاد و مختار اسـتب: 

 بوکیليهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل علیها و ما أنا علیکم 
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 آزادی ةمقایسه دیدگاه اسالم و غرب در مسئلشبهه: 

 

 آزادی مفهومی است که به معنای رهايی و اعمال اختیار و اراده

خـود را  ةاراد ،به نحوی که شخص بتوانـد بـدون مـانعی ؛باشدمی

 :ی زير مطرح استهااعمال کند. آزادی در زمینه

 آزادی عقیده-

 آزادی انديشه-

 تبلیغ آزادی بیان و-

 آزادی رفتار-

 آزادی از هرگونه بردگی-

 

 

 بررسی اعالمیه حقوق بشر در زمینه آزادیشبهه: 

 

 و حـد و مـرزها به بررسی آزادی ،حقوق بشر ةموادی از اعالمی

 .پرداخته استها آن
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هر کس، آزادی مطلق در بیـان  :دارد کهمی بیان 19و  18 ةماد -

 و عقیده و انديشه دارد.

کند: هر کس حق دارد که از آزادی فکـر، می تصريح 18 ةماد -

 ،توانـد از ايـن حقـوقمی هر کـس مند شود.وجدان و مذهب بهره

به طور خصوصی يا به طـور عمـومی برخـوردار ، منفرداً يا مجتمعاً 

 .باشد

آمده است: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد  19 ةدر ماد -

بـیم و  ،شـتن عقايـد خـودو حق مزبور شامل آن اسـت کـه از دا

اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکـار و ردّ و اخـذ و 

و بـدون  دسترسـی داشـته بـه تمـام وسـايل ممکـن ،انتشار آن

آزاد باشد. البته اين دو ماده مانع از آن شـده کـه  ،مالحظات مرزی

 ةخود به ماد ،را محدود نمايند و در اين عمل هاکشورها اين آزادی

هـر »گويد: می آنجا که ؛کنندمی بند دوم همین اعالمیه استناد 29

هـای خـود، فقـط تـابع کس در اجرای حقوق و اسـتفاده از آزادی

منحصراً به منظور تامین،  ،قانون ةاست که به وسیل یيهامحدوديت

های ديگران و بـرای مقتضـیات شناسايی و مراعات حقوق و آزادی

در  ،و نظم عمـومی و رفـاه همگـانی صحیح اخالقی و نظم اخالقی

بنـد سـوم از « دموکراتیك وضع گرديده اسـت. ةشرايط يك جامع
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ها، در هیچ موردی دارد که اين حقوق و آزادیمی همین ماده اعالن

تواند بر خالف مقاصد و اصول ملـل متحـد اجـرا گـردد. پـس نمی

هـا مشـروط بـه آزادی ،هاشود که از ديدگاه خود غربیآشکار می

 :موارد زير هستند

هـای با شناسـايی و مراعـات حقـوق و آزادی ،عدم مزاحمت. 1

 .ديگران

 .رعايت مقتضیات صحیح اخالقی. 2

نظم عمومی جامعه، رفـاه همگـانی در شـرايط يـك جامعـه .3

 .دموکراتیك

 .عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد. 4

 ،حقـوق بشـر ةهای مندرج در اعالمیبر علیه حقوق و آزادی. 5

 .حقی برای فردی يا جمعیتی ايجاد نشود

پیمان بین المللی حقـوق مـدنی و سیاسـی هـم،  19 ةدر ماد -

چنین آمده است: اعمال حق آزادی انديشه و بیان، مستلزم وظايف 

ای اسـت و در نتیجـه ممکـن اسـت تـابع های ويـژهو مسئولیت

تصـريح شـده و ی معین بشود که البته بايد در قانون هامحدوديت

 برای امور زير ضرورت داشته باشد:
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احترام به حقوق يا حیثیت ديگران، حفظ امنیـت ملـی، نظـم »

 «.عمومی، سالمت يا اخالق عمومی

همین پیمان نیز، هرگونـه تبلیـغ بـرای جنـگ و  20 ةدر ماد -

که محرك تبعـیض يـا  ،ملی، نژادی يا دينی ةهرگونه دعوت به کین

خصومت يا اعمال خشونت باشد، ممنوع شده است. بنابراين، حـق 

ا همواره هرگونه محدوديت بـرای ايـن آزادی بیان مطلق نیست. امّ

ــب و  ،حــق ــدی، تناس ــروعیت، قانونمن ــر معیارهــای مش ــد ب باي

 «.های دموکراتیك استوار باشدضرورت

ر کس حق دارد ه»حقوق بشر آمده است:  ةاعالمی 14 ةدر ماد -

در برابر تعقیب، شـکنجه و آزار، پناهنـدگی جسـتوجو کنـد و در 

اما در بند دوم اين ماده متـذکر « کشورهای ديگر پناه اختیار کند.

مبتنـی بـر جـرم عمـومی و  ،ردی کـه تعقیـبادر مو :شود کهمی

غیرسیاسی يا رفتارهايی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، 

بینیم که اين حـق هـم پس می ؛حق استفاده کند تواند از ايننمی

 .دارای محدوديتی است
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 بررسی دیدگاه اسالم در باب آزادیشبهه: 

، تأکیـد زيـادی اهللها در مقابل غیـر آزادی انسان بر ،در اسالم

دهد کـه اهمیتـی کـه می شده است. بررسی آيات و روايات نشان

هیچ دين و مذهب ديگری قائل نشده  ،اسالم برای آزادی قائل است

 است.

 

 های شخصیآزادیشبهه: 

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیـت شخصـی  ،از ديدگاه اسالم

حیات يا زندگی شخص ديگر شـود.  تعرضِتواند مُدارد و کسی نمی

دفـاع  ،حکومت است که از حق حیات و امنیت افراد ةحتی بر عهد

شود. در قرآن کـريم می و مراقبت نمايد. قتل نفس، جرم محسوب

 در اين باره آمده است:

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِـی األَرْضِ فَکَأَنَّمَـا قَتَـلَ 

 1النَّاسَ جَمِیعاً

                                                           
  32آية  -. سورة مائده1
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هر کس، ديگری را بدون حق قصاص و يا بدون آنکـه فسـادی »

مردم را  ةمثل آن است که هم ،باشد، به قتل برسانددر زمین کرده 

 «.کشته است

 

 افراد جامعه شمرده ةبرابر با قتل هم ،طبق اين آيه، قتل يك نفر

شـود و مجـرم می و از اين رو، جرمی سنگین محسوب است شده

چرا که يك جامعه را با خطـر رو بـه رو  ;بايد تاوان آن را پس بدهد

 .کرده است

 

 

 ی عمومی و حقوق سیاسیهاآزادیشبهه: 

آيه در قرآن وجود دارد کـه مـردم را بـه انديشـه و  300حدود 

اهمیت آزادی در ديدگاه  ةاين نشان که ،کندتفکر و تعقل دعوت می

باشد. در مورد آزادی دين و مذهب هم، اين امر بر کسـی اسالم می

غیـر اسـالمی،  ةپوشیده نیست که اسالم، کسی را به خاطر عقیـد

هـای مـذهبی را بـه اسالم اقلیت ،کند و بر اين اساسمجازات نمی

 .) در منشور مدينه نمايان است(رسمیت شناخته است
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ا قُلْ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ  مَـا أَعْبُـدُ الْکَفِـرُونَ * لَـا يَأَأيهُـّ

 لَـا عَبَـدتمُ * وَ مَّا عَابِدٌ أَنَا لَا * وَ أَعْبُدُ مَا عَبِدُونَ أَنتُمْ لَا تَعْبُدُونَ * وَ

 1دِينِ لىِ وَ دِينُکُمْ أَعْبُدُ * لَکمُ مَا عَابِدُونَ أَنتُمْ
 همیشگى اشمهربانى و است اندازهبى رحمتش که اهلل نام به»

 * و پرستم،نمى من پرستید،مى شما را * آنچه! کافران اى: بگو

 شـما را آنچه من نه * و پرستید،مى پرستم،مى من را آنچه شما نه

 پرسـتم،مـى مـن کـه را آنچه شما نه و * پرستم،مى ايد،پرستیده

 .«خودم براى من دين و خودتان، براى شما * دين. پرستیدمى

  

ها تا هنگامی معتبر است کـه حقـوق ديگـران البته اين آزادی

جامعه را های ديگران نباشد و امنیت مراعات گردد و مزاحم آزادی

های بشر قائـل کمال اهمیت را برای آزادی ،اسالم .به خطر نیندازد

وکرامـت  شـرف اخـالل در اينکه موجب اهانت و بر مشروط ،است

و مانند کافران عهد رسـول اهلل )صـل اهلل علیـه و  ها نباشدانسان

 سلم( باعث آوارگی و هجرت و ترور و جنگ و ... نشوند.

                                                           
 . سورة کافرون1
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در هیچ کشـوری نامحـدود نیسـت.  يادآور شد که آزادی بايد

 ،اسـتفاده از آزاديهـا ،29 ةحقوق بشر، طبق مـاد ةحتی در اعالمی

محدود به مراعات حقوق ديگران و مقتضیات صحیح اخالقی و نظم 

عمومی و رفاه همگانی است که چـارچوب و ضـوابط آن را قـانون 

کند. در اسالم نیز حدود آزاديها کـه بـه موجـب قـانون می تعیین

 .مبتنی بر همین مالحظات است ،ص شدهمشخ

 

 : مردم حق انتخاب نوع حکومت و حاکم را ندارند.1شُبهة

 سورة انفال: 53، با آية 1جواب شُبهة

رُوا حَتَّى قَوْمٍ عَلَى أَنْعَمَهَا نِعْمَةً مُغَیِّراً يَكُ لَمْ اللَّهَ بِأَنَ لِكَاذ  يُغَیِـّ
 عَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَّهَ أَنَ وَ بِأَنْفُسِهِمْ مَا

 قـومى بـر کـه را نعمتـى گاههیچ اهلل، که است سبب بدان اين

 دارنـد خـود در را آنچه که اين مگر دهد،نمى تغییر داشته، ارزانى

 .داناست شنواى اهلل و دهند، تغییر

توانند حکومت و حاکم را تغییر دهند، و پس مردم به راحتی می

، بـا تأثیر عقايد و اعمال امتها در تحوالت اجتماعى آنـاناين يعنی 

 اختیار ...

 نقد قرآن سُها 647صفحة 
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 انديشه: ممنوعیت آزادی 2شُبهة

اساسـى  ةدرست، دو پايـ ةتلقى صحیح و انديش: 2جواب شُبهة

 .براى هدايت و راهیابى به حق است

 سورة ملك: 10آية 
 السَّعِیرِ أَصْحَابِ فِی کُنَّا مَا نَعْقِلُ أَوْ نَسْمَعُ نَّاکُ لَوْ قَالُوا وَ

کـرديم، در شنوا داشتیم يا تعقّـل می اگر ما گوش»گويند: و می

 «میان دوزخیان نبوديم

 
دقیقاً خالف آنچه سُها گفته در قـرآن وجـود دارد؛ همـه چیـز 

 عقلی!رسد، نه با بیدرستیش با تعقل به اثبات می

ه رسولَ أَنَّ عنه اللَّه رضی مسْعُودٍ ابنِ *عن لّى اللَـّ  عَلَیْـهِ اهللُ صـَ

 أُمَّتِـهِ مِـن لَـه کان إاِلَّ قَبْلِی أُمَّةٍ فی اللَّه بعَثَهُ نَبِیٍّ مِنَ )َا: قال وسَلَّم

 تَخْلُـفُها آن ثُمَّ بأَمْرِه، ويقْتدُون بِسُنَّتِهِ يَأْخذون وأَصْحَابٌ حواريُّون

 فَمَـنْ يُؤْمَرون، مَاالَ ويفْعَلُون يفْعلُون، مَاالَ يقُولُون خُلُوفٌ بعْدِهمْ مِنْ

 ومَـنْ مُـؤْمِن، فَهُـو بقَلْبِـهِ جاهدهم وَمَنْ مُؤْمِن، فَهُو بِیَدهِ جاهدهُم

ةُ اإلِيمـانِ مِـن ذلِـك وراءَ ولـیس مُؤْمِن، فَهُو بِلِسانِهِ جَاهَدهُمْ  حبَـّ
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  . صحیح مسلم1

 68آية  -. سورة مومنون1

 « 1( خرْدلٍ

 اهلل صل اهلل رسول :که است روايت عنه اهلل رضی مسعود ابن از»

 گذشـته هـایامت در اهلل را پیـامبری هـیچ: فرمـود وسـلم علیه

 و بودنـد خـالص دوسـتانی امـتش از او برای اينکه مگر نفرستاد،

 او فرمـان بـه و شـده متوسل او طريقة و سنت به که بودند يارانی

 نشینندمی آنان خالفت مُسند به جانشینانی بعداً کردند؛ می اقتداء

 که را آنچه دهند،می انجام و دهندنمی انجام را آنچه گويند،می که

 کنـد جهـادها آن با خويش دست با که کسی اند.نشده مأمور بدان

و  اسـت، مـؤمن کند، جهادها آن با دلش با که کسی و است، مؤمن

 مـاورای و اسـت مؤمن کند، جهاد خويش زبان بهها آن با که کسی

  وجود ايمان سپندی دانة بقدر اين

 «.ندارد

 

ْ2الْأَوَّلینَ آباءَهُمُ يَأْتِ لَمْ ما جاءَهُمْ أَمْ الْقَوْلَ يَدَّبَّرُوا أَفَلَم
 

 که شده نازل چیزىها آن براى يا انديشندنمى سخن اين در آيا

 بود؟ نشده نازل نیاکانشان براى

 ...لزوم تدبر در آيات و معارف قرآن

 نقد قرآن سُها 647صفحة 
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 18آية  -. سورة زمر2

 : ممنوعیت آزادی بیان3شُبهة

 :3جواب شُبهة

 هَـدَاهُمُ الَّذِينَ ئِكَأُول أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ الَّذِينَ
 1بَابِالْأَلْ أُولُوا هُمْ ئِكَأُول وَ اللَّهُ

 پیـروى آن بهترين از و دهندمى گوش سخن به که کسانى آن»

 اينــان و کــرده هدايتشــان اهلل کــه کســانى ايشــانند کننــد،مــى

افکـار و عقايـد و  ةآزادى و اختیار انسان، در عرضـ.«خردمندانند

ــحیح ــاب ص ــا آن انتخ ــون ه ــول فیتّبع ــتمعون الق ــذين يس ال

 برداشت ياد شده أحسنه

 

 

شنیدن سخنان، وجود افکار و  ةالزم ،که است نکتهبه خاطر اين 

گزينش بهترين  ةاست و الزمها آن عقايد گوناگون و آزادى در بیان

 .سخنان و پیروى از آنها، وجود آزادى انتخاب است
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  109آية  -. سورة آل عمران1

 331 ص -عمرخبار . ا2

 نِعَـ ونَنهَتَ وَ وفِعرُالمَبِ رونَمَأت للناس تَجَخرِأُه مَأُ یرَم خَنتُکُ

 1اهللون بِنُومِتُ وَ رِنکَالمُ

ايد؛ بـه شما بهترين امتى هستید که براى مردم پديدار شـده»

 اهللداريد و بـه مى دهید و از کار ناپسند بازکار پسنديده فرمان مى

 «ايمان داريد

شـود و الف: امر به معروف، تمام کارهای پسنديده را شامل مـی

 نهی از منکر، تمام کارهای ناپسند را...

از منکر، تمام اقشـار جامعـه را شـامل ب: امر به معروف و نهی 

شود و خلیفه و شورای حل و عقد را با تمام مردم جامعه روبه رو می

 کند)هر که بامش بیش، برفش بیشتر(.می

 فاروق مرد انتقاد کنند، چنان که عُنتوانمردم به راحتی می ةهم

ای مردم! اگـر در مـن »نبر رفت و گفت: روزی بر مِ (رضی اهلل عنه)

مـردی برخاسـت و « را درست کنیـد.و انحرافی يافتید، آن کجی 

را بـا  آن ،سوگند! اگر در شما انحراف و کجـی ببینـیم اهللگفت: به 

گفـت: ه( رضی اهلل عنـ) شمشیرهای خود راست خواهیم کرد. عمر

شـوند کـه را شکر که در میان ايـن امـت، مردانـی يافـت می اهلل

 2.کنندت میهای عمر را با شمشیرهای خود راسکجی

 و...
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 : ممنوعیت قانونگذاری4شُبهة

 : 4جواب شُبهة

 :مصادر تشريع نزد اهل سنت عبارتند از

 قرآن. 1
 (صل اهلل علیه و سلم)سنت پیامبر . 2

 اجماع. 3
 قیاس. 4
 استحسان. 5

 ،همصالح مرسل. 6

 سد ذريعت. 7

 استصحاب .8

 عرف. 9

 هعمل مردم مدين. 10

 مفهوم. 11

 شريعت انبیاء قبل از اسالم. 12

 و غیره...  قول صحابی. 13

قرآن، تمام حقايق منتهی به سـعادت دنیـا و آخـرت را بـرای 

 نقد قرآن سُها 648صفحة 
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انسان دارد، دنیا و آخرتی که با هـم هسـتند، نـه دنیـای جـدا از 

 آخرت.

 بِـكَ جِئْنا وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ عَلَیْهِمْ شَهیداً أُمَّةٍ کُلِّ فی نَبْعَثُ يَوْمَ وَ

 وَ هُـدىً وَ ءٍشَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْكَ نَزَّلْنا وَ هؤاُلءِ عَلى شَهیداً

 1لِلْمُسْلِمینَ بُشْرى وَ رَحْمَةً
 خودشـان بر خودشان از شاهدى امتى، هر از که باشد روزى و»

 هکـ را قرآن ما و. دهى شهادت آنان بر تا بیاوريم را تو و برانگیزيم

 بـراى بشـارت و رحمـت و هـدايت و اسـت چیزى هر کنندهبیان

 «.ايمکرده نازل تو بر است، مسلمانان

ی، و پیامبر )صل اهلل علیه و سلم( در رفتار و کردار و گفتار زندگ

 قرآن بود.

قالت عائشة لما سئلت رضی اهلل عنها عن خلق النبـی علیـه *»

 2«.القرآنکان خلقه   :الصالة والسالم ، قالت

 3عَظیمٍ خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ وَ
 .«اىآراسته عظیم خلقى نیکو به تو حقیقت در و»

 

و صحابه، بهترين نمونه و الگو و تربیت يافتة کامل مکتب الهـیِ 
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 . صحیح مسلم2

 4آية  -. سورة قلم3
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 رسول اهلل )صل اهلل علیه و سلم( بودند:

 عَـنِ تَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ کُنْتُمْ

 مِـنْهُمُ لَهُـمْ خَیْراً لَکانَ الْکِتابِ أَهْلُ آمَنَ لَوْ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ وَ الْمُنْکَرِ

  1الْفاسِقُونَ أَکْثَرُهُمُ وَ الْمُؤْمِنُونَ
 امـر ايد؛آمده پديد مردم میان از هستید که امتى بهترين شما»

 اهـل اگـر. داريـد ايمان اهلل به و کنیدمى منکر از نهى و معروف به

 ايشـان از بعضـى. اسـت بهتـر برايشـان بیاورند، ايمان نیز کتاب

 «.تبهکارانند بیشترين ولى مؤمنند،

 و...

 ترين نوعِ قانونگذاری که برایترين و بهترين و اخالقیپس کامل

فقیر و غنی و سیاه و سفید و کوچك و بزرگ و... به عـدالت کامـل 

 آراسته است، دين مبین اسالم است.

 نقد قرآن سُها 651صفحة 

 

 : ممنوعیت آزادی احزاب و اجتماعات5شُبهة

 :5جواب شُبهة

هـای غلـط و ظالمانـه و پـروش برای نقد و برخورد با سیاسـت

بزرگانی که بتوانند در شورای حل و عقد، نقـش آفرينـی کننـد و 
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محـدوديتی را بـرای حتی به جايگاه خالفت برسند، اسـالم هـیچ 

توانـد بـه راحتـی در هیچکس قائل نشده است. اين شـخص مـی

شورای حل و عقد، تمام انتقادات و کمبودها را مستقیماً با خلیفـه 

مطرح کند و حتی مردم عوام نیز اين حق را دارند کـه مشـکالت و 

اعتراضات خود را مستقیماً با خلیفه مطرح نماينـد و در کـل، هـر 

تواند، نقش يك حـزب منتقـد را داشـته ی نیز میشخصی به تنهائ

 باشد.

آمـد و گفـت: ای امیـر  (رضی اهلل عنه)مر مردی از مصر نزد عُ»

بـه شـما پنـاه  ،المؤمنین! به خاطر ظلمی که در حقم شـده اسـت

ای. مرد گفـت: مـن در جويم. عمر گفت: به پناهگاه، پناه آوردهمی

سـبقت  (،بـن عـاص عمـرو) دوانی از پسر والی مصراسب ةمسابق

مـردم  تـرينِاو مرا با شالق زد و گفـت: مـن فرزنـد گرامی .گرفتم

به عمرو بن  (رضی اهلل عنه)مر تو از من سبقت می گیری؟ عُ ،هستم

ای نوشت و دستور داد که با فرزندش بـه مدينـه بیايـد. عاص نامه

ن مـرد مصـری را فراخوانـد و آ ه(رضی اهلل عن) مروقتی آمدند، عُ

مـردم را بـزن.  تـرينِه دستش داد و گفت: فرزنـد گرامیشالقی ب

مصری شالق را به دست گرفت و محکم چند ضربه به پشـت پسـر 

رو به عمرو کرد و گفت: از کی ( رضی اهلل عنه)عمرو وارد کرد. عمر 

را آزاد به ها آن ايد، در حالی که مادرانشانمردم را به بردگی گرفته

اطالع هستم و من از اين ماجرا بی اهللاند؟ عمرو گفت: به دنیا آورده
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 1«.او به من مراجعه نکرده است

 

 نقد قرآن سُها 653صفحة 

 

 : ممنوعیت مخالفت با دولت اسالمی6شُبهة

 :6جواب شبهة

سُها در اينجا بحث مُحارب يا ياغی را نموده است. يعنی اينکـه 

گرم( امنیت شهروندان را بـه افرادی که با برداشتن سالح )سرد يا 

تجاوز نمايند، و شريعت حکـم ها آن خطر بیاندازند و به جان و مال

 چنین افرادی را سخت قرار داده است.
حرابت که » نويسد: می« فقه السنة»استاد سید سابق در کتاب 

شود، عبارت است از: خروج و قطع الطريق و راهزنی نیز نامیده می

، ، در سرزمین اسالمیای و گروهی مسلحطايفهگری طغیان و ياغی

ريزی و ربـودن امـوال و هتـك ج و خونبه منظور ايجاد هرج و مر

ناموس و آبروی مـردم و اتـالف محصـوالت و کشـتن حیوانـات و 

کارها، مقابله با ديـن و اخـالق و و هدفشان از اينها آن کردنتلف

دارای قدرت و تسلط  نظام و قانون باشد. پس هرگاه فردی از افراد،

و نیروئی باشد و به جان و مال و ناموس جماعتی تجـاوز نمايـد، او 

نیز محارب با اهلل و راهزن است. و هچنین، اگر جماعتهای مختلـف 

                                                           
 وسطیه اهل السنه بین الفرق. محمد باکريم. 1
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کنند که نظم عمـومی و جـان و کنند و کارهائی را پیشه نیز چنین

داخـل « حرابـت»مال و ناموس مردم را به خطر اندازند، در مفهوم 

های کشتار و ترور و بانـدهای دزديـدن ستند؛ مانند: باند و دستهه

های اطفال و کودکان و باندهای سـرقت و دزدی از بانکهـا و خانـه

مردم و باندهای دزديدن زنان و دختران برای تجاوز بدانها و فسـق 

و فجور و باندهای ترور حاکم و اولیای امور، به منظور ايجاد فتنـه و 

باندهای نابودکردن مـزارع وکشـتن حیوانـات و  آشوب و ناامنی و

 «.شود.اطالق میها آن دامها؛ عنوان محارب بر همه

کبیـره بـه  محاربت با اهلل يا راهزنی، ازجرمهای بزرگ و گناهان

که بدين جـرم بـزرگ مبـادرت کسانیآيد. لذا اهلل برایحساب می

 ترين عبارت و کلمات را بکاربرده است.ورزند، سختمی

سالم دينی کامالً عملی و فطری است و بـا اخالقیـات بـديهی، ا

کامل عجین شده است؛ کسی که ناقض عـدالت و اخـالق شـود و 

بـا  مردم را به ناحق به قتل برساند و تجاوز و زنا و ... کند، به شدت

او برخورد خواهد نمود؛ اين قانون در تمام کشورهای جهان نیز يك 

 آشکار است. روية ثابت و کامالً مشهود و

-بازی متنفر است و در آمريکا زندگی میمثال: سُها از همجنس

بـازان را بـه خواهد گروهی را تشکیل دهد که همجنسکند. او می

بازی، عملی غیر اخالقـی قتل برساند. حال با وجود اينکه همجنس

است، ولی به عنوان يك قانون در آمريکا شناخته شده اسـت. آيـا 
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-کا، هیچ حکمی برای اين کار سُها در نظر نمـیحکام و قضات آمري

تواند هر کـاری گويند: چون سُها آزادی کامل دارد، میگیرند؟ و می

-خواهد بکند و هیچ جرمی ندارد؟ يا اينکه هـم همجـنسدلش می

بازان و هم حکومت و دولت آمريکا، سخترين مجازات را برايش در 

ان قانون رعايت شود و گیرند تا با اين شیوه، به قول خودشنظر می

 نظم عمومی را برقرار کند؟

 نقد قرآن سُها 654صفحة 

 

بندِ قانونی، بـرای بهتـرين  6236آية قرآن،  6236در هر حال، 

زندگی در دنیا هستند که برای انسان به عنـوان مخلـوقی مختـار 

 تدوين شده است.

 1کَفُوراً إِمَّا وَ شاکِراً إِمَّا السَّبیلَ هَدَيْناهُ إِنَّا
 يـا باشـد سپاسـگزار يا. ايمداده نشان او )انسان( به را ما راه»

 «.ناسپاس

إنّـا هدينـه .، راه درست را به بشر نشـان داده اسـتالف: اهلل

 السبیل
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إمّـا شـاکرًا و إمّـا . انسان، موجودى است مختار و بـا ارادهب: 

 کفورًا

 

 
 

 شُبهة: مصلحت گرائی سیاسی 

خواهم يکـی ديگـر از شُبهة ششم را نقد کنم؛ میقبل از اينکه 

 اعترافات تلخ سُها را رونمائی کنم؛ در واقع دروغهايش را!

 از قديم گفتن: دروغگو کم حافظه است.

 

 

 

 و سوتی و اعتراف به دروغش ...ای دروغگوی بزرگ حافظهکم

 دروغ بزرگ سُها که يك فصل را در موردش دروغیده است.

 
 کتاب نقد قرآن سُها، ويرايش دوم 636صفحة 
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 کتاب نقد قرآن سُها، ويرايش دوم 655صفحة 

 

دار، آنقدر وحشتناك است که انسان گاهی بـه اين تناقض خنده

 کند.سالمت روان اين نويسندة دروغگو شك می

بهات را  يکی ديگر از شگردهای سُها اين است که متن ايـن شـُ

نیز با تمام وقاحت نوشته است و از هرگونه کلمـة رکیکـی کـه بـه 

آيیدة برای عصبی نمودن خواننده استفاده نموده است، ذهنش می

 تا قدرت تفکر و تأمل را از خواننده بگیرد و موضوعات را با هیجان

و احساسات بخواند. اين کار سُها صرفاً بخاطر اين است کـه جـوان 

احساسات قرار دارد، مثل مـوم در دسـتانش مخاطبش که در اوج 

 نرم شود و تمام موضوعات را ملکة ذهنش کند.

در نوشتن اين کتاب، سُها از کلمات رکیـك بـرای هیجـان، و از 

دروغ و تهمت، برای پیش برد مقاصدش در فضای هیجان اسـتفاده 

 نموده است!
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انديشـی پس کلمات رکیك و هیجان و دروغ و تهمت، مصلحت

ای نوشتن يك کتاب نقد است! مجبور است که چنین کـاری سُها بر

کند و از تمام معیارهای اخالقی عدول کند! چون دلیلی علمی برای 

 اقامه ندارد!

 

 

 :6نقد شُبهة 

 

 
 کتاب نقد قرآن سُها، ويرايش دوم

 

 دهیم:حال يك اصل اساسی در قرآن را مورد بررسی قرار می
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 عَلَـى لَـوْ وَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
 بِهِمَا أَوْلَى فَاللَّهُ فَقِیراً أَوْ غَنِیّاً يَکُنْ إِنْ الْأَقْرَبِینَ وَ الْوَالِدَيْنِ أَوِ أَنْفُسِکُمْ

 بِمَـا کَـانَ اللَّهَ فَإِنَ تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُوا نْإِ وَ تَعْدِلُوا أَنْ الْهَوَى واتَتَّبِعُ فَالَ
 1خَبِیراً تَعْمَلُونَ

ايد، پیوسته به عدالت قیام کنیـد و اى کسانى که ايمان آورده»

پـدر و (به زيان)گواهى دهید، هر چند به زيان خودتان يا  اهللبراى 

توانگر  (يکى از دو طرف دعوا)باشد. اگر ا( شم)مادر و خويشاوندان 

از  سزاوارتر است؛ پـس،( از شما)به آن دو  اهلليا نیازمند باشد، باز 

 عدول کنید. و اگر به انحراف (از حق ،نتیجه در)هوس نرويد که  پىِ

اه آگـ ،دهیـدبه آنچه انجـام مى اهللگرايید يا اعراض نمايید، قطعاً 

 .«است

قسط و عـدل و رعايـت آن  ةتمامى مؤمنان، موظف به اقامالف: 

 .در روابط اجتماعى خويشند

 .اسالم، خواهان اجراى عدالت در تمام ابعاد زندگى استب: 

 .اجراى عدالت و شهادت به حق، مقتضاى ايمان استج: 
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اجراى عدالت، در گرو پیروى نکردن از هوا و هوس و تمايالت د: 

 .استنفسانى 

عدالت يك اصل قرآنی است و عدول از آن، به هیچ وجه جـايز 

کند؛ مگر آنکـه مصـلحت نیـز نیست و هیچ مصلحتی را قبول نمی

برای برپائی عدالت باشد. اگر هدف عدالت باشد، مصلحت نیز جواز 

دارد، اما اگر هدف، دروغ و تهمت و فسـاد و تبـاهی اسـت، هـیچ 

 پذيرد.مصلحی نمی

 ق بر يکی از عشرة مبشره و فاتح عراق و مدائن:مثال: زدن شال

 انگیز عـدالت فـاروق، برخـوردیيکی ديگر از نمادهای شگفت

سعد بن ابی وقاص نمـود.  ،ی بزرگ اسالمکه ايشان با فرمانده است

مشغول تقسیم اموال در میان مسلمانان بود. جمعیت  ،روزی خلیفه

اص بـا کنـار زدن زيادی نزد او گرد آمده بودند. سعد بـن ابـی وقـ

کـه متوجـه  (رضی اهلل عنه)جمعیت، خود را به خلیفه رساند. عمر 

را ناديـده  اهللرفتار او شد، با شالق خود بر او زد و گفت: تو قـانون 

تو را می بیند و از تو انتقـام  اهللمی خواهم بدانی که قانون  گرفتی،

مـدائن و  با فاتح عراق و( رضی اهلل عنه)گیرد. اين برخورد عمر می

که يکی از ده يار بهشتی  ،بزرگ اسالم، سعد بن ابی وقاص ةفرماند
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بـود، بیـانگر میـزان عـدالت و  اهلل )صل اهلل علیه و سـلم(رسول 

 1.مساواتی است که خلیفه خود را ملزم به آن ساخته بود

 

عـدالتی را بـا اهلل )جَل جاللُه(، در قرآن مجید، حتی جـواز بـی

 دشمن هم نداده است:

هِ قَـوَّامینَ کُونُـوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا  هَداءَ لِلَـّ طِ شـُ  ال وَ بِالْقِسـْ

 اتَّقُـوا وَ لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أاَلَّ عَلى قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنَّکُمْ

 2تَعْمَلُونَ بِما خَبیرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 پـاى بـر را گفتن حق اهلل، براى ايد،آورده ايمان که کسانى اى»

 وادارتـان ديگـر گروهى با دشمنى. دهید گواهى عدل به و خیزيد

 و اسـت نزديکتر تقوى به که ورزيد عدالت. نورزيد عدالت که نکند

 «.است آگاه کنید،مى که کارى هر به او که بترسید اهلل از

 

دشمنى و کینه با يك گروه، نبايـد مـانع اجـراى عـدالت  الف:

 .نسبت به آنان گردد

                                                           
 مناقب امیر المومنین. ابن جوزی. 1
 8آية  -. سورة مائده2
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 .بى عدالتى حتى در مورد دشمنان، ناپسند و حرام استب: 

 

 مثال:

توانند بعضی مواقع چنان می ،های شديدها يا بیماریمصدومیت

بـرای  ،اعضای بدن را آسیب برسانند که فراتـر از ظرفیـت اعضـا

میـرد، وقتی کـه بافـت بـدن می. فا يافتن باشددوباره يا ش یحیاإ

های خطرناکی مثل تـب تواند آغاز شود و موجب بیماریعفونت می

ی بــرای هتواننــد پناهگــاهــای عفونــت میقانقاريــا شــود. محل

 .های خطرناك باشند که به ديگر اعضای بدن سرايت کنندباکتری

عضـو کـه موجـب ايجـاد عفونـت  يکی از داليل اساسی مرگِ

حیـاتی و  یِغذّشود، عدم وجود جريان خون است. خون مواد مُمی

 ةهای منحصر بـه فـردی کـه تشـکیل دهنـداکسیژن را به سلول

 ،آورد. وقتی که بیماری يا مصـدومیتاعضای بدن شما هستند، می

زنند که غیر قابل ترمیم باشـند، های خونی را طوری آسیب میرگ

شـدند، هـای خـونی تغذيـه میآن رگ ةهايی که بـه وسـیلبافت

وقتـی کـه . توانند آغاز شـوندهای خطرناك میمیرند و عفونتمی

هیچ امیدی برای بازگرداندن بافت عفونت زده يا آسیب ديـده بـه 
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 ةحالت سالمتی وجود نداشته باشد، قطع عضو الزم می شود تا بقی

 .بدن را از انتشار عفونت محافظت کند

کند که برای نجـات فـرد، عضـوی کـه مصلحت ايجاب می پس

عفونی شده يا سرطانی شده و ... قطع شود و عدم قطـع آن يعنـی 

 مرگ فرد، پس مصلحت در اينجا، قطع عضو، برای نجات فرد بود.

در جهاد با ظالمان و فاسدان، اگر هزاران نفر انسان خـوب هـم 

سـت، مصـلحت شهید شود، باز چون هدف، نابودی ظلم و فسـاد ا

کند که جهاد صورت گیرد تا ظلم و فسادی نماند و بقیـه ايجاب می

 مردم در امن و امان باشند.

سُها مانند تمام نقدهايش، طوری به موضوع پرداخته اسـت کـه 

حتی اگر هدف، هوای نفس و شهوت و ثروت و قدرت ظالمانه باشد، 

 باز مصلحت گرائی جواز دارد!

 و دروغ است.اين نهايت تهمت و افترا 

 

 اين در حالی است که:
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 عَـنِ يَنْهـى وَ الْقُرْبى ذِی إيتاءِ وَ الْإِحْسانِ وَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ

  1تَذَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ يَعِظُکُمْ الْبَغْیِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْفَحْشاءِ
. دهدمى فرمان خويشاوندان به بخشش و احسان و عدل به اهلل»

 دهـد،مـى پنـد را شما. کندمى نهى ستم و زشتکارى و فحشا از و

 .«شويد پند پذيراى که باشد
 

رعايــت عــدالت، احســان، اداى حــق خويشــاوندان و دورى از 

 .به انسان است اهللهاى فحشا، اعمال زشت و ستم، از موعظه

 مثال ديگر از آيات قرآن:

 بَغَـتْ فَـإِنْ بَیْنَهُما فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنینَ مِنَ طائِفَتانِ إِنْ وَ

 فَإِنْ اللَّهِ أَمْرِ إِلى ءَتَفی حَتَّى تَبْغی الَّتی فَقاتِلُوا الْأُخْرى عَلَى إِحْداهُما

 2الْمُقْسِطینَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ أَقْسِطُوا وَ بِالْعَدْلِ بَیْنَهُما فَأَصْلِحُوا فاءَتْ
 برخاسـتند، جنـگ بـه يکـديگر بـا مؤمنان از گروه دو اگر و»

 آن با کرد، تعدى ديگرى بر گروه يك اگر و. افکنید آشتى میانشان

 اگـر پـس. گـردد باز اهلل فرمان به تا بجنگید است، کرده تعدى که

                                                           
 90آية  -. سورة نحل1

 9آية  -سورة حُجُرات. 1
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 کـه ورزيد عدالت و کنید برقرار عادالنه صلحى میانشان بازگشت،

 .«دارد دوست را عادالن اهلل
 

مصلحت اين است که با مؤمنِ تعدی کننده پیکار شـود، چـون 

دو گـروه از  در جريان درگیرى و جنـگِهدف برپايی عدالت است. 

 ةمسلمانان، نخست بايد آنان را به مسـالمت واداشـت و در مرحلـ

 .با متجاوز برخورد کرد ،بعد

 

ها؛ چـرا اينقـدر دروغ مـی گـوئی و سؤال همیشگی بنده از سـُ

وارون نموده و جهت رسیدن به مقاصد خـودت و نـه  موضوعات را

 کنی؟را نقد میها آن جهت رسیدن به حق و واقعیت،

 

 

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 8/6/96عزيز فتحی ... 
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: جهاد، کشتار، برده گیری، تجاوز 15فصل 

 جنسی و غارت اموال غیرمسلمانان

 فتحینويسنده: عزيز 

 

اللَّهُ  إِالَّ إِلَهَ ال: یَقُولُوا حَتَّى النَّاسَ  شبهه: حدیث أُقَاتِلَ

 659...صفحه 

 

 : دکتر کانا)سُها( نام کتابش را نقد قرآن گذاشته است،1نکته

ها حديث ديگر را ولی با حديث شروع نموده است؛ حديثی که ده

 ُسها... به عنوان شرح نیاز دارد!!! اولین دلیل برای کانا بودن

 ، نقد قرآن(،659دکتر کانا)سُها(، در ابتدای اين فصل )صفحه 

 حديث زير را آورده است:

 اسَ النَّ أُقَاتِلَ نْأَ أُمِرْتُ»: - وسلم علیه اهلل صلى - اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 إاِلَّ نَفْسَهُوَ  مَالَهُ یمِنِّ صَمَعَ فَقَدْ  قَالَهَا فََمنْ اللَّهُ، إاِلَّ إِلَهَ ال: يَقُولُوا حَتَّى

 ...«اللَّهِ  عَلَى وَحِسَابُهُ بِحَقِّهِ،
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 هللا اال اله ال که بجنگم مردم با زمانی تا است شده امر من به »

 امان در مالش و جان بیاورد، شهادت که کسی و. باشند نگفته

 .«بود خواهد خدا با حسابش و آن، حق مگر به بود، خواهد

 :شودسوره البقره می 190آياتی مانند، آيه اين حديث محدود به 

 ال اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا ال وَ يُقاتِلُونَکُمْ الَّذينَ اللَّهِ  سَبیلِ  فی قاتِلُوا وَ

 1الْمُْعتَدينَ  يُحِبُّ

و  جنگند. و تجاوزو در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می»

 «.داردزيرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی ،تعدّی نکنید

 نکات آيه:

وجوب نبرد با کافران، در صورتى که با مسلمانان سرجنگ  - 1

  )و قتلوا فى سبیل اللّه الذين يقتلونکم(. داشته باشند

آن « در راه خدا بودن»ارزش جهاد و نبرد با دشمنان، به  - 2

  )و قتلوا فى سبیل اللّه(. است

)و قتلوا فى . از مقررات و احکام جهاد، حرام است تجاوز – 3

  سبیل اللّه ... و التعتدوا(

                                                           
 190. سوره بقره، آيه  1
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ضرورت رعايت حقوق دشمنان حتى در جنگ با آنان )و  - 4

  قتلوا فى سبیل اللّه الذين يقتلونکم و التعتدوا(

 نبرد با کسانى که با مسلمانان سر جنگ ندارند، تجاوزگرى - 5

 (عتدواقتلوا ... الذين يقتلونکم و الت )و. و خروج از حدود الهى است

 الذين»به قرينه  -هاى مورد نظر براى اعتدا و تجاوز از مصداق

 نبرد با کافرانى است که در پى جنگ با اهل ايمان -« يقاتلونکم

 .نیستند

. مسلمانان نبايد آغازگر جنگ علیه دشمنان خويش باشند - 6

  و التعتدوا()و قتلوا فى سبیل اللّه الذين يقتلونکم 

مجاهدان، در صورتى که از حدود الهى در جنگ تجاوز  - 7

کنند و يا حقوق دشمنان را رعايت ننمايند، از محّبت خداوند 

  )إن اللّه اليحب المعتدين(د. محروم خواهند ش

ا لزوم رعايت عدل حتى در گرفتن انتقام از دشمنان )و قتلو - 8

  التعتدوا(فى سبیل اللّه الذين يقتلونکم و 

افروزان مخالف، بر علیه اسالم در نتیجه: جنگی که توسط جنگ

شود، در صورتیکه میدان مبارزه و پیروزی به و مسلمانان شروع می

ها آن دست مسلمان بیفتد، جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که

بگويند، و در اين جنگ، عدالت « ال اله اال اهلل»حداقل به ظاهر 
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و نکته « إن اللّه اليحب المعتدين»گاه را دارد، زيرا باالترين جاي

مسلمانان نبايد آغازگر جنگ علیه دشمنان  اصلی در اينجاست که:

 )و قتلوا فى سبیل اللّه الذين يقتلونکم و التعتدوا(. خويش باشند

 آيد:و اگر جنگ هم شروع شد، حاالت زير پیش می 

 شوند.ای از دو طرف کشته می: عده1

 کنند.ای هم فرار می: عده2

 شوند.ای هم اسیر می: عده3

ه ببگويند، جانشان را نجات دهند )حتی « ال اله اال اهلل»الف: 

 ظاهر(

ها آن سوره محمّد صلی اهلل علیه و سلم، با 4ب: يا مطابق آيه 

 رفتار شود...

 أَثْخَْنتُمُوهُمْ إِذا حَتَّى الرِّقابِ َفضَرْبَ کَفَرُوا الَّذينَ لَقیتُمُ فَإِذا

 ذلِكَ  أَوْزارَها الْحَرْبُ  تََضعَ  َحتَّى فِداءً  إِمَّا وَ  بَعْدُ  مَنًّا فَإِمَّا الْوَثاقَ  فَشُدُّوا

 الَّذينَ  وَ بِبَعْضٍ  بَعْضَکُمْ لِیَْبلُوَا لکِنْ وَ ِمنْهُمْ  الَنْتََصرَ اللَّهُ  َيشاءُ لَوْ وَ

 1أَعْمالَهُمْ يُضِلَّ  َفلَنْ اللَّهِ  َسبیلِ  فی قُتِلُوا

                                                           
 4. سوره محمد )ص( ، آيه  1
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رو پیشه( در میدان جنگ روبهو هنگامی که با کافران )جنايت»

( تا هايشان را بزنید، )و اين کار را همچنان ادامه دهیدشديد گردن

ا در اين هنگام اسیران ر ،به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید

 ید( ياسپس يا بر آنان منّت گذاريد )و آزادشان کن ،محکم ببنديد

ايد )و اين وضع ب ،بگیريد [در برابر آزادی از آنان فديه ]= غرامت

همچنان ادامه يابد( تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد، 

را ها آن خواست خودش)آری( برنامه اين است! و اگر خدا می

خواهد بعضی از شما را با بعضی ديگر کرد، اما میمجازات می

و کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز  ،بیازمايد

 «!برداعمالشان را از بین نمی

پس از  اوالً: کشتن و برده گرفتن اسیران جوازی ندارد، زيرا:

)فضرب الرقاب حتّى إذا  دفاع بر او نداشتن قدرت و شدن گیرزمین

پس از  اين است که،، «حتّى إذا أثخنتموهم»مفهوم  أثخنتموهم(

 او کشتن خويش، از دفاع بر وى ناتوانى و دشمن شدن رگیزمین

شدّوا »بلکه موقع اسیر گرفتن او ، )ضرب الرقاب( الزم نیست

هدف اسالم از جنگ با کافران، دفع تجاوزها و  . پساست« الوثاق

)فضرب الرقاب حتّى إذا . نه صرفاً کشتن ايشان، هجوم آنان است

معنا را افاده  اين« فشدّوا الوثاق»عبارت  (الوثاق أثخنتموهم فشدّوا
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گیر شدن دشمن، ديگر کشتن آنان الزم کند که پس از زمینمی

 .زيرا هدف که دفع شر و تهاجم آنان بوده حاصل شده است، نیست

حکم خداوند در مورد اسیران: آزادى بالعوض و يا رها دوماً: 

 و... داء(ساختن آنان در قبال فديه )فإمّا منّا بعد و إمّا ف

 !ید!!آقا دکتر کانا)سُها( لطفاً آيات را درست کنار هم چیدمان کن

 شرح حديث با حديث:

 علیه اهلل صلى - النَّبِیَّ أَنَّ: َعنْهُمَا اهللُ رَضِیَ َعبَّاسٍ ابْنِ عَنِ(

 وَمُبْتَغٍ  الْحََرمِ، فِی مُلْحِدٌ: ثَالثَةٌ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ )أَبْغَضُ: قَالَ - وسلم

 لُِیهَرِيقَ َحقٍّ  بِغَْیرِ امِْرئ دَمِ  وَمُطَّلِبُ الْجَاهِِلیَّةِ، سُنَّةَ  اإِلسْالمِ فِی

 .1دَمَه(

 اهلل صلى - اکرم نبی: گويد می عنهما اهلل رضی عباس ابن»

 :اندگروه سه خداوند نزد مردم ترينمبغوض»: فرمود - وسلم علیه

 در که کسانی: دوم. کنند الحاد و ستم حرم در که کسانی نخست:

 کسانی: سوم. باشند جاهلیت دوران هایارزش احیاء بدنبال اسالم

 .«برآيند ديگران کشتن صدد در ناحق به که
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 659صفحه «... تعریف جهاد»شبهه: 

: دکتر کانا)سُها( دومین دروغی که به هم بافته است 2نکته

علوم دينی  تعريف جهاد است، ايشان خود را دکتر و متخصص

داند! معرفی نموده است، ولی حتی يك تعريف ساده را در دين نمی

 خواهد بیان کند!!!داند و نمیيا می

 از کتاب نقد 659منبع دکتر کانا از جهاد، در صفحه تعريف بی

 قرآن:

جهاد بمعنی جنگ تهاجمی علیه غیر مسلمانان و يا جنگ »

 «!!! تدافعی بر علیه هر مهاجمی است

 گیری، تجاوز جنسی و غارت اموال غیرجهاد: کشتار، برده و يا

 مسلمانان

 الجَهْد و الجُهْد يعنى طاقت و نیرو و مشقّت و سختى. 

 جهد با فتحه حرف )ج( يعنى مشقّت و سختى و با ضمّه حرف

)ج( يعنى کوشش گسترده و وسیع باندازه طاقت و در اين معنى در 

 /79 -الَّذِينَ ال يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَُهمْ وَباره انسان خداى تعالى گويد: 

يعنى سوگند انعام /109 -جَْهدَ أَيْمانِهِمْ وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِو توبه
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خوردند و تأيید نمودند که بیشتر از وسع و نیرويشان بکوشند و 

 مومن شوند.

 يعنى خود را با صرف نیرو و تحمّل بسختى و مشقّت -اجْتِهَاد

 تن.واداش

درت ام را تفکّر، قفکر و انديشه -رأيى و أَجْهَدْتُهُ جَهَدْتُ

 بخشیدم.

پرداختن و صرف نیرو براى دفع دشمن و  -جِهَاد و مُجَاهَدَة

 راندن اوست، جهاد بر سه گونه است:

 جنگ و مجاهده براى راندن و دفع دشمن آشکار. -1

 جهاد با شیطان و اهريمن. -2

 نفس. جهاد در مجاهده با -3

هر سه معنى فوق در سخن خداى تعالى و در آيات زير آمده 

دُوا جاهِو حجّ /78 -وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِاست که: 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  وتوبه /41 -بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ

 .انفال /72 -هِ اللَّبِیلِ سَ وَ َأنْفُسِهِمْ فِی جَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْواِلهِمْ هاوَ

ا و پیامبر عظیم الشّان اسالم )ص( فرمود: )جاهدوا أهواءکم کم

 تجاهدون أعدائکم(.

 .«با هواهاى نفسانیتان همانگونه جهاد کنید که با دشمنانتان»
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شود، پیامبر )ص( با دست و زبان هر دو انجام مى -مجاهدة

 1ار بأيديکم و ألسنتکم(فرمود: )جاهدوا الکفّ

ا بمراتب جهاد چهار تا هستند: جهاد »فرمايد: امام ابن قیم می

 «نفس، و جهاد با شیطان، و جهاد با کفار، و جهاد با منافقین.

جهاد نفس آنست که: انسان بوسیله آموختن هدايت، و بعد 

های عمل به آن، و دعوت به سوی آن، و تحمل و صبوری بر سختی

 سوی اهلل، با آن )يعنی نفسش( جهاد کند.دعوت به 

هايی از قبیل شبهات و و جهاد با شیطان آنست که: با وسوسه

هايی کند، و ترديدها و شکاکیشهوات که شیطان به او تلقین می

او  کند، و نیز با تمايالت فاسدی که بهکه در ايمان )وی( وارد می

 برخیزد.کند، با او )يعنی شیطان( به مبارزه القاء می

و جهاد با کفار و منافقین با قلب و زبان و مال و جان است، ولی 

جهاد با کفار بیشتر با دست است و جهاد با منافقین بیشتر با زبان 

ترين خاليق آنکسی است که تمام مراتب شود و کاملانجام می

                                                           
 424، ص: 1مفردات الفاظ قرآن، ج.  1
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ها در نزد خداوند جهاد را انجام دهد، و جايگاه و منازل انسان

 .1«در مراتب جهاد متفاوت است.ها آن تفاوت متعال بر حسب

 

 660صفحه «...نرم خوئی و مدارا در مکه»شبهه: 

ی خوئی و مدارا: دکتر کانا)سُها( ادعا نموده است که نرم3نکته

ه مسلمانان با سايرين، فقط در مکه بوده است و برای آن آيات سور

ر بکه عالوه کنیم کافرون را آورده است، حال در اينجا ما ثابت می

. ی و..خوئی و مدارا و دلسوزمکه که دکتر کانا آن را آورده، اين نرم

در مدينه با شدت بیشتری ادامه داشته است. و اين دلیل ديگری 

 بر کانا بودن ُسها است.

ا رخوئی و مدارای پیامبر صلی اهلل علیه و سلم کانا، تمام نرم

را عدم توان و  مربوط به دوران مکی دانسته است. و دلیل آن

 قدرت برای مقابله با کفار دانسته است!!!.

برای رد اين مدعا کافی است که يك آيه از آيات مدنی را 

بیاوريم تا اين مدعای بی پايه و اساس فرو بريزد و دلیل ديگری 
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برای کانا بودن سُها باشد...!!! ما بجای يك آيه چندين آيه 

 میاوريم....

 الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ  غَلِیظَ  فَظّاً  کُنتَ  وَلَوْ لَهُمْ  ِلنتَ  اللّهِ  مِّنَ  رَحْمَةٍ  فَبِمَا

 عَزَمْتَ َفِإذَا األَمْرِ فِی وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَْغفِرْ عَْنهُمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ

 1الْمُتَوَکِّلِینَ  يُحِبُّ اللّهَ إِنَّ  اللّهِ عَلَى فَتَوَکَّلْ 

 و تندخو اگر و گشتى مهربان خلق با که بود خدا مرحمت به»

 آنان( بدىِ) از پس شدند،مى متفرق تو گِرد از مردم بودى دلسخت

 نما، مشورتها آن با کار و در کن آمرزش طلبها آن براى و درگذر

 ار آنان خدا که ده، انجام خدا به توکل با گرفتى تصمیم آنچه لیکن

 .«دارد دوست کنند اعتماد او بر که

 2نزول؛ سال سوم هجرت )مدينه منوره(.

 

 الْعافینَ وَ الْغَْیظَ الْکاظِمینَ وَ الضَّرَّاءِ وَ السَّرَّاءِ  فِی يُنْفِقُونَ الَّذينَ

 3اْلمُحْسِنینَ  يُحِبُّ اللَّهُ  وَ النَّاسِ عَنِ

                                                           
 159. سوره آل عمران، آيه  1
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 خود خشم و کنند،مى انفاق دستىتنگ و گشايش در که آنان»

 اننیکوکار خدا و گذرندمى در مردم[ خطاهاىِ] از و برند،مى فرو را

 .«دارد دوست را

 1نزول؛ سال سوم هجرت)مدينه منوره(.

 عَفُوًّا کانَ  اللَّهَ فَإِنَّ  سُوءٍ َعنْ تَعْفُوا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ َخیْراً  تُبْدُوا إِنْ

 2قَديراً 

 بدى از يا کنید نیکى پنهانى يا آشکارا( خلق درباره) اگر»

 در آنکه با گذردمى در هابدی از همیشه خدا درگذريد ديگران

 . «تواناست انتقام

 3نزول؛ سال ششم هجرت )مدينه منوره(.

 و...

 4الْجاهِلینَ  عَنِ أَعْرِضْ وَ  بِالْعُرْفِ أْمُرْ وَ الْعَفْوَ خُذِ

 و کن امر نیکوکارى به را امت و پیش گیر بخشش و عفو طريقه»

 «.بگردان روى نادان مردم از

                                                           
 www.alketab.orgالکتاب  جهانی سايت . منبع1
 149. سوره نساء ، آيه  2

 www.alketab.orgالکتاب  جهانی سايت . منبع3
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آخرين سال زندگی  1نزول؛ سال دهم هجرت )مدينه منوره(؛

 مبارك رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم )دهم هجرت(

 سوره االعراف: 199نکات مهم آيه 

 خداوند پیامبرش را به پیشه ساختن عفو از خطاکاران فرمان -1

)مصدر خذ( به معناى گرفتن و از چنگ « أخذ» )خذ العفو(. داد

باشد. ندادن است که به مناسبت مورد، کنايه از ملتزم شدن مى

يعنى عفو و گذشت را از چنگ مده و بدان « خذ العفو»بنابراين 

 .ملتزم باش

)و  دعوت مردم به کارهاى پسنديده، از وظايف پیامبر)ص( -2

به معناى )شناخته شده( است و مراد از آن « عرف» أمر بالعرف(

ع و عقل به پسنديده بودن شناخته شده کارهايى است که در شر

 .است

خداوند از پیامبرش خواست تا با جاهالن و سفیهان مدارا  -3

 )و أعرض عن الجهلین(. کند و کردار جاهالنه آنان را ناديده انگارد

گردانى گاهى کنايه از گرداندن است و رویبه معناى روى« اعراض»

اعتنايى ه معناى بىمدارا کردن و ناديده گرفتن است و گاهى ب
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توان گفت مراد از کردن و دورى گزيدن. با توجه به صدر آيه مى

 .اعراض، معناى اول است

ها، دعوت مردم به کارهاى نیك و مدارا گذشت از لغزش -4

کردن با جاهالن و سفیهان، از وظايف اساسى مبلغان دين )خذ 

  العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجهلین(

)و أعرض . خرد و نادانندن و مشرکان، مردمى بىپرستابت -5

، به قرينه «الجاهلین»از مصاديق مورد نظر براى  عن الجهلین(

 .پرستان هستندآيات قبل، مشرکان و بت

 و...

 - النَِّبیُّ يَُکنِ لَمْ: قَالَ َعنْهُمَا اللَّه رَضِیَ  عَْمرٍو بْنِ اللَّهِ عَبْدِ )عَنْ

 مِنْ إِنَّ»: يَقُولُ  وَکَانَ مُتَفَحِّشًا، واَل فَاِحشًا، - وسلم علیه اهلل صلى

 . 1«(أَخْالقًا أَحْسَنَکُمْ خِیَارِکُمْ

 صلى - اکرم نبی: گويد می عنهما اهلل رضی عمرو بن اهلل عبد»

 و .گفتمی ناسزا نه و داشت ناسزاگويی اخالق نه - وسلم علیه اهلل

 بهتری اخالق از که هستند کسانی شما بهترين»: فرمودمی

 .«باشند برخوردار
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 662...صفحه « گیری و کشتار در مدینه سخت»شبهه: 

 د؛ از: دکتر کانا، برای اينکه بتواند حجم کتابش را زياد کن4نکته

رای ای نیز استفاده نموده است؛ و اين بهای کلمهبندیتمام ترکیب

 يك محقق مايه خجالتی است!!!

است، و در واقع کانا بودن  3اين بخش در واقع مکمل؛ بخش

 نیز ثابت است. 4ثابت شد و خود به خود برای  3سُها در 

 هِیَ  بِالَِّتی ادَْفعْ السَّیِّئَةُ وَلَا الْحَسَنَةُ تَسْتَوِی وَلَا: تعالی قال و

 1حَمِیمٌ  وَلِیٌّ  کَأَنَّهُ عَدَاوَةٌ وَبَْینَهُ َبیْنَكَ الَّذِی فَِإذَا أَحْسَنُ

 2هجرت و در مدينه نازل شده است. 9آيات در سال 

 نیکی و بدی يکسان نیست. )هرگز بدی را با بدی، و زشتی را با

بلکه بدی و زشتی ديگران را با زيباترين . زشتی پاسخ مگوی

ی اين کار، آن خواهد شد نتیجه. طريقه و بهترين شیوه پاسخ بده

اه که کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است، به ناگ

 .همچون دوست صمیمی گردد

 1يَصِفُونَ  بِمَا أَعْلَمُ نَحْنُ السَّیَِّئةَ أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی ادْفَعْ

                                                           
 34. سوره فصلت، آيه  1
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بعثت نازل شده است )منبع: سايت جهانی  5اين آيه در سال 

 الکتاب(

به کار دعوت خويش ادامه بده و خصال( بد )ايشان( را با »)

نامطلوب )آنان( را با بهترين سخنان( ))خصال( نیك )خود( و 

ی تو و دعوت )منطق( پاسخ بگو. ما کامالً از چیزهائی که )درباره

 «.گويند، آگاهیمتو( می

 و...

: قال وسَلَّم عَلَیْهِ  اهللُ  صَلّى النبی عنه اللَّه رضی هريرة أَبِی )عن

 وَأَبْشِرُوا، قَارِبُواو فسدِّدُوا غَلَبه إالَّ الدِّينُ يشادَّ ولنْ يُْسر، الدِّينَ إِنَّ»

 .2(«الدُّلْجةِ مِن وَشیْءٍ والرَّوْحةِ بِالْغدْوةِ واسْتعِینُوا

 ، ْلجةِالدُّ  مِنَ ءوشَیْ ورُوحُوا، واغْدوا وقَارِبُوا سدِّدُوا» له رواية وفی

 .«تَْبلُغُوا الْقصْد الْقَصْد

 دين در :فرمود که است روايت عنه اهلل رضی هريره ابو از»

 کند، گیریسخت و برخیزد بمقابله دين با کسیکه و است آسانی

 بآن را وخود نموده طلب را حق پس. گرددمی مغلوب و ناکام

 و شامگاهی و صبحگاهی حرکت با و باشید، شاد و ساخته نزديك

                                                                                                               
 96سوره المؤمنون، آيه .  1

 البخاری . رواه 2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2219 

 

 صالحه اعمال انجام به نشاط اوقات در يعنی. ديیجو ياری شب آخر

 .«بپردازيد

 نزديك بدان را خود نموده طلب را حق آمده وی از روايتی در و

 رویمیانه و کرده عمل شب آخر و شامگاه و صبحگاه در و ساخته

 .برسید بمقصد تا کنید،

 وسَلَّم عَلَیْهِ اهللُ َصلّى النبیَّ أن عنه اللَّه رضی مسعودٍ ابن وعن

 .1ثالثا قالَهَا «الُْمتَنَطِّعُونَ هَلَكَ»: قال

 اهلل صلی پیامبر:که است روايت عنه اهلل رضی مسعود ابن از»

 بی که کسانی) متنطعون شدند هالك: فرمود بار سه وسلم علیه

 .(«نمايندمی غلو کردارشان و گفتار در و کرده گیریسخت مورد

 »: قال وسَلَّم عََلیْهِ اهللُ َصلّى النبی عن عنه اللَّه رضی أَنس وعن

 .2« تُنَفِّرُوا واَل وَبَشِّرُوا. تُعَسِّروا وَال يسِّرُوا

 علیه اهلل صلی پیامبر :که نموده روايت عنه اهلل رضی انس»

 مردم به و نکنید، گیریسخت و نموده گیریآسان: فرمود وسلم

 .«مسازيد گريزان راها آن و دهید مژده

                                                           
 مسلم . رواه 1

 علیه . متفقٌ 2
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 عَلَیْهِ اهللُ  َصلّى اللَّه رسول قال: قالت عنها اللَّه رضی عائشة وعن

 .1« کُلِّه األَمْرِ فی الرِّفْقَ  يُحِبُّ رفیقٌ اللَّه إِنَّ »: وسَلَّم

 اهلل صلی اهلل رسول :که است روايت عنها اهلل رضی عائشه از»

 در را رفتارینرم و است رفتارنرم خداوند همانا: فرمود وسلم علیه

 .«داردمی دوست کارها همه

 

 662...صفحه « لزوم غلبه اسالم بر کل ادیان»شبهه: 

 کانا با جدا نمودن يك آيه از آيات مشابه: دکتر 5نکته

خود و نیز از آيات مورد نظر در موضوع مطرح شده در 

سوره، سعی در مغلطه و دور ساختن معانی از موضوع يا 

 آيات مشابه و مقارن و... است. اين شگرد روافض است.

سوره الصف را  9يه آدکتر کانا برای اثبات اين مدعای خود، 

  آورده است.

 الدِّينِ عَلَى لِیُْظهِرَهُ الْحَقِّ  وَدِينِ بِالْهَُدى رَسُولَهُ أَرْسَلَ  الَّذِی هُوَ

 1الْمُشِْرکُونَ  کَرِهَ وَلَوْ کُلِّهِ

                                                           
 علیه . متفقٌ 1
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خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود »

ر باسالم( فرستاده است تا اين آئین را ))آسمانی( و آئین راستین 

ر چیره گرداند، هرچند مشرکان دوست های ديگی آئینهمه

 «.نداشته باشند

ل همین سوره )آيه قب 8اوالً: برای فهم موضوع، کافیست که آيه 

 از آيه مطروحه( الصف را آورده و معانی را با هم جمع نمود...

 کَرِهَ  وَلَوْ نُورِهِ مُتِمُّ وَاللَّهُ  بِأَفْوَاِههِمْ اللَّهِ  نُورَ لِیُطْفِئُوا يُرِيدُونَ

هايشان خاموش خدا را با دهان خواهند نورمی»2الْکَافِرُونَ 

گرداند، هرچند که کافران خود را کامل می گردانند، ولی خدا نور

 .«دوست نداشته باشند

مه پشتیبانى ه (.يريدون لیطفؤا نور اللّه. )قرآن، نور الهى است

داشتن نور آن، وعده قطعى و حتمى و فروزان نگهقرآن جانبه از 

م و اراده خداوند، بر گسترش اسال(. پس و اللّه متمّ نوره)خداوند 

( ورهنيريدون لیطفؤا ... و اللّه متمّ )تعالیم قرآن در سراسر گیتى 

 است.

                                                                                                               
 9. سوره صف، آيه  1

 9. سوره صف، آيه  2
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 نُورًا إِلَیْکُمْ وَأَنْزَلْنَا رَبِّکُمْ مِنْ بُرْهَانٌ جَاءَکُمْ قَدْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا

 1مُبِینًا

ای مردم! از سوی پروردگارتان حجّتی به نزدتان آمده است و »

 «.ايمفرستاده )قرآن( به سويتان نور آشکاری

دوماً: شاهد ديگر اين مدعا رشد وحشتناك )وحشت برای 

شاهد آن هستیم و  21خواهی است که در قرن کافران( اسالم

دست به دامان  هراس امثال شما )دکتر کانا( بخاطر همین است که

ان هايتشويد که اين نور را با دهانای میهر دروغ و تهمت و شبهه

 کَرِهَ لَوْوَ نُورِهِ ُمتِمُّ خاموش کنید ولی بدا بحالتان؛ زيرا وَاللَّهُ

 الْکَافِرُونَ ...

 دکتر کانا)سُها(؛ اسالم در حال فتح اروپاست ...

بیشتری به خود خواهی در قرن بیست و يکم شتاب موج اسالم

گرفته است. با اينکه از ابتدای قرن شاهد هجمه همه جانبه غرب 

د در ايم، اما با اين حال مردمان آزاده و پاك نهاعلیه اسالم بوده

اروپا و آمريکا با رجوع به فطرت خويش در صدد يافتن معنويت 

 .گروندهستند و با مطالعه و تحقیق به دين اسالم می

                                                           
 174. سوره نساء، آيه  1
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می در کشورهای اروپايی نظیر انگلستان، های مردموج قیام

فرانسه، ايتالیا و آلمان و جنبش وال استريت در آمريکا همه 

ه بداری است، چرا که بشر ای از خستگی بشر از نظام سرمايهنشانه

. درستی فهمیده پناه بردن به دين تنها راهکار سعادت بشر است

اسالم خیلی  در میان اديان رايج و شايع در سه دهه اخیر، رشد

به طور مثال جمعیت  .چشمگیرتر از اديان ديگر بوده است

 47درصد رشد کرده است، در مقابل مسیحیت  235مسلمانان 

درصد رشد داشته  63درصد و بوديسم  117درصد، هندوئیسم 

 گیری انگلیس، دراسالم يکی از اديانی است که از آغاز شکل. است

 يعنی حدود 1812وجود تا سال  اين کشور ظهور پیدا کرده، با اين

يکصد سال پس از تاسیس پادشاهی انگلیس، هنوز به عنوان يك 

ن آمد. اما امروزه اسالم به عنوادين رسمی و قانونی به شمار نمی

آيد، به نحوی که تعداد دومین دين بزرگ در انگلیس به شمار می

ده میلیون نفر برآورد ش 3، حدود 2010مسلمانان انگلیس در سال 

 .است

)يعنی دقیقا پس از  2001جمعیت مسلمانان انگلیس پس از سال 

حوادث يازده سپتامبر که با هدف تخريب وجهه مسلمین طراحی 

تر از جمعیت ديگر اقشار جامعه انگلیس برابر سريع 10شده بود(، 
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ترين رشد را افزايش يافته، و از اين نظر اسالم در اين مدت سريع

 .کشور داشته استدر میان مذاهب اين 

« عبداهلل قلیام»و « شاه جهان»مسجد  2شود که گفته می

ترين مساجد انگلیس هستند. هر دوی اين مساجد از سال قديمی

س جمعیت باالی مسلمانان در انگلی. اندآغاز به فعالیت کرده 1889

، تعداد مساجد 2007منجر به آن شده است که تنها تا سال 

هم « انجمن مسلمانان انگلیس». رسدمسجد ب 1500انگلیس به 

ترين سازمان متعلق به مسلمانان است که همزمان با آغاز قديمی

 .، تاسیس شده است«عبداهلل قلیام»به کار مسجد 

دين خود را تغییر داده و  2011هايی که در سال تعداد انگلیسی

اند، يکصدهزار نفر گزارش شده است که در اين به اسالم گرويده

مساجد انگلیس . )اندها زن بودهدرصد از اين تازه مسلمان66میان 

 www.farsnews.com ....www.fa.wikipedia.orgبه روايت تصوير

 اسالم در بريتانیا(

 مسجد 1209تعداد  2002در اياالت متحده در سال  يا اينکه

مسجد  2000از  اين تعداد بیش 2006رسماً وجود داشتند. در سال 

http://www.fa.wikipedia.org/
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ترين تعداد( در مسجد )بیش 227از اين تعداد، . برآورد شدند

 و... 1.مسجد( قرار دارند 140) نیويوركو سپس  کالیفرنیا

 ها همه يعنی نور اهلل جل جالله)قرآن( احتیاجی به تبلیغاين

 تواند آن را خاموش کند...ندارد و هیچکس نمی

...جمعیت مسلمانان در 2015آخرين آمار موسسه پیو در سال 

 )يك میلیارد و هفتصد میلیون( نفر است. 1700000000جهان 

 

 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Indonesia 204847000 1 

Pakistan 178000000 2 

India 172000000 3 

Bangladesh 145607000 4 

Nigeria 93839000 5 

Iran 74819000 6 

Turkey 74660000 7 

Egypt 73800000 8 

China 50000000 9 

                                                           
1  .www.fa.wikipedia.org اسالم در اياالت متحده آمريکا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
http://www.fa.wikipedia.org/
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Algeria 40400000 
1

0 

Sudan 39027950 
1

1 

Morocco 32381000 
1

2 

Iraq 31108000 
1

3 

Afghanistan 29047100 
1

4 

Uzbekistan 26833000 
1

5 

Saudi Arabia 25493000 
1

6 

Ethiopia 25037646 

1

7 

Yemen 24023000 
1

8 

Syria 20895000 
1

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-52
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Niger 19502214 
2

0 

Tanzania 19426814 
2

1 

Malaysia 17139000 
2

2 

Russia 16379000 

2

3 

Mali 15667704 
2

4 

Senegal 14584931 
2

5 

Burkina Faso 11270000 
2

6 

Tunisia 11190000 
2

7 

Philippines 11000000 
2

8 

Somalia 9231000 
2

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-ArenaAtlas-81
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Kazakhstan 8887000 
3

0 

Azerbaijan 8795000 
3

1 

Guinea 8693000 
3

2 

Ivory Coast 7960000 
3

3 

Chad 7827653 
3

4 

Tajikistan 7006000 
3

5 

Jordan 6397000 
3

6 

Libya 6325000 
3

7 

Mozambique 5340000 
3

8 

Uganda 5030000 
3

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

France 5020000 
4

0 

Cameroon 4940000 
4

1 

Kyrgyzstan 4927000 
4

2 

Ghana 4914000 
4

3 

Turkmenistan 4830000 
4

4 

Germany 4500000 
4

5 

Palestine 4298000 
4

6 

Mauritania 4171633 
4

7 

Sierra Leone 4171000 
4

8 

Thailand 3952000 
4

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Congo 3648267 
5

0 

United Arab Emirates 3577000 
5

1 

United Kingdom 3106368 
5

2 

Kenya 2868000 
5

3 

Benin 2710000 
5

4 

Kuwait 2636000 
5

5 

United States 2595000 
5

6 

Oman 2547000 
5

7 

Lebanon 2542000 
5

8 

Burma (Myanmar) 2237495 
5

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Italy 2220000 
6

0 

Malawi 2011000 
6

1 

Ukraine 2000000 
6

2 

Sri Lanka 1967227 

6

3 

Eritrea 1909000 
6

4 

Spain 1887906 
6

5 

Albania 1879172 
6

6 

Bosnia-Herzegovina 1790454 
6

7 

Gambia 1669000 
6

8 

Kosovo 1584000 

6

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-SLcensus12-90
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-65
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Israel 1287000 
7

0 

Nepal 1253000 
7

1 

Qatar 1168000 
7

2 

Canada 1053945 

7

3 

Netherlands 1000000 
7

4 

Mexico 980000 
7

5 

Bahrain 866888 

7

6 

Djibouti 853000 
7

7 

Togo 827000 
7

8 

Comoros 785000 
7

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-CensusCanada_2011-40
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-cenbah-31
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Argentina 784000 
8

0 

Singapore 721000 
8

1 

Guinea Bissau 705000 
8

2 

Belgium 658463 
8

3 

South Africa 654064 

8

4 

Greece 610000 
8

5 

South Sudan 610000 
8

6 

Rwanda 589429 
8

7 

Bulgaria 577000 

8

8 

Austria 573876 

8

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-88
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-36
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-derstandard.at-30
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Western Sahara 528000 
9

0 

Liberia 523000 
9

1 

Macedonia 500000 
9

2 

Sweden 500000 

9

3 

Zimbabwe 488656 
9

4 

Australia 476291 

9

5 

Georgia 442000 
9

6 

Central African Republic 403000 
9

7 

Switzerland 400000 

9

8 

Maldives 309000 
9

9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-ugv-94
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-census2011-29
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-eur-95
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Brunei 295000 
1

00 

Cyprus 273000 
1

01 

Cambodia 255000 
1

02 

Burundi 250000 
1

03 

Mauritius 230118 
1

04 

Denmark 230000 
1

05 

Serbia 227000 
1

06 

Hong Kong 220000 

1

07 

Madagascar 220000 
1

08 

Mongolia 200000 
1

09 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-56
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Mayotte 197000 
1

10 

Japan 185000 
1

11 

Norway 163180 

1

12 

Gabon 145000 
1

13 

Zambia 140000 
1

14 

Swaziland 129230 
1

15 

Montenegro 118477 

1

16 

Venezuela 95000 
1

17 

Angola 90000 
1

18 

Suriname 84000 
1

19 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-78
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-monstat.org-72
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Colombia 80000 

1

20 

Trinidad and Tobago 78000 
1

21 

Republic of Congo 77736 
1

22 

Slovenia 73568 
1

23 

Romania 73000 
1

24 

Vietnam 71200 

1

25 

Ireland 70158 
1

26 

Portugal 65000 
1

27 

Croatia 60000 
1

28 

Taiwan 60000 

1

29 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-48
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-102
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-96


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2238 

 

 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Guyana 55000 
1

30 

Fiji 54000 
1

31 

Finland 42000 
1

32 

New Zealand 41000 
1

33 

Brazil 35167 
1

34 

Reunion 35000 
1

35 

South Korea 35000 
1

36 

Equatorial Guinea 28000 
1

37 

Panama 25000 
1

38 

Poland 20000 
1

39 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Belarus 19000 
1

40 

Moldova 15000 
1

41 

Honduras 11000 
1

42 

Luxembourg 11000 
1

43 

Slovakia 10866 
1

44 

Czech Republic 10500 
1

45 

Cape Verde 10000 
1

46 

Cuba 10000 
1

47 

Namibia 9000 
1

48 

Botswana 8000 
1

49 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Bhutan 7000 
1

50 

New Caledonia 7000 
1

51 

Hungary 5579 

1

52 

Lithuania 3000 
1

53 

North Korea 3000 
1

54 

Chile 2894 

1

55 

Estonia 2623 
1

56 

Barbados 2000 
1

57 

Bolivia 2000 
1

58 

Dominican Republic 2000 
1

59 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-Hungarian_census_2011-57
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-chile-44
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Ecuador 2000 
1

60 

El Salvador 2000 
1

61 

French Guiana 2000 
1

62 

Guadeloupe 2000 
1

63 

Haiti 2000 
1

64 

Latvia 2000 
1

65 

Liechtenstein 2000 
1

66 

Papua New Guinea 2000 
1

67 

St. Vincent and the Grenadines 2000 
1

68 

American Samoa 1000 
1

69 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Andorra 1000 
1

70 

Anguilla 1000 
1

71 

Antigua and Barbuda 1000 
1

72 

Armenia 1000 
1

73 

Aruba 1000 
1

74 

Bahamas 1000 
1

75 

Belize 1000 
1

76 

Bermuda 1000 
1

77 

British Virgin Islands 1000 
1

78 

Cayman Islands 1000 
1

79 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Cocos (Keeling) Islands 1000 

1

80 

Cook Islands 1000 
1

81 

Costa Rica 1000 
1

82 

Dominica 1000 
1

83 

Faroe Islands 1000 
1

84 

Falkland Islands 1000 
1

85 

Federated States of Micronesia 1000 
1

86 

French Polynesia 1000 
1

87 

Greenland 1000 
1

88 

Grenada 1000 
1

89 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-cia-47


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2244 

 

 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Guam 1000 
1

90 

Isle of Man 1000 
1

91 

Kiribati 1000 
1

92 

Macau 1000 
1

93 

Marshall Islands 1000 
1

94 

Martinique 1000 
1

95 

Monaco 1000 
1

96 

Montserrat 1000 
1

97 

Nauru 1000 
1

98 

Netherlands Antilles 1000 
1

99 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Niue 1000 
2

00 

Northern Mariana Islands 1000 
2

01 

Palau 1000 
2

02 

Peru 1000 
2

03 

St. Helena 1000 
2

04 

St. Kitts and Nevis 1000 
2

05 

St. Lucia 1000 
2

06 

St. Pierre and Miquelon 1000 
2

07 

Samoa 1000 
2

08 

San Marino 1000 
2

09 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

São Tomé and Príncipe 1000 
2

10 

Seychelles 1000 
2

11 

Solomon Islands 1000 
2

12 

Tokelau 1000 
2

13 

Tonga 1000 
2

14 

Turks and Caicos Islands 1000 
2

15 

Tuvalu 1000 
2

16 

U.S. Virgin Islands 1000 
2

17 

Uruguay 1000 
2

18 

Vanuatu 1000 
2

19 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Wallis and Futuna 1000 
2

20 

Gibraltar 1000 
2

21 

Guatemala 1000 
2

22 

Jamaica 1000 
2

23 

Laos 1000 
2

24 

Lesotho 1000 
2

25 

Malta 1000 
2

26 

Nicaragua 1000 
2

27 

Paraguay 1000 
2

28 

Puerto Rico 1000 
2

29 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
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 تعداد مسلمانان کشور
ر

 ديف 

Timor-Leste 1000 
2

30 

Iceland 770 

2

31 

  1698762212   

 www.pewforum.orgمنبع: 

پس برای گسترش قرآن هیچ احتیاجی به جهاد مسلحانه 

هاد دکتر کانا؛ زيرا اين وعده اهلل جل جالله است که ما چه ج نیست

 اشتهکنیم و يا يا جهاد نکنیم و يا شما کراهت داشته باشید و يا ند

 شود...باشید و... آيه زير محقق می

 کَرِهَ  وَلَوْ نُورِهِ مُتِمُّ وَاللَّهُ  بِأَفْوَاِههِمْ اللَّهِ  نُورَ لِیُطْفِئُوا يُرِيدُونَ

 الْحَقِّ  وَِدينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَِّذی الْکَافِرُونَ* الصف ...هُوَ

 1الْمُشِْرکُونَ* کَِرهَ وَلَوْ کُلِّهِ الدِّينِ َعلَى لِیُظْهِرَهُ

هايشان خاموش گردانند، ولی خدا را با دهان خواهند نورمی»

دوست نداشته گرداند، هرچند که کافران خود را کامل می خدا نور

خدا است که پیغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود * باشند

                                                           
 9و  8آيات سوره صف،  . 1

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-pewmuslim1-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country#cite_note-IcelandIslam-58
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اسالم( فرستاده است تا اين آئین را بر ))آسمانی( و آئین راستین 

های ديگر چیره گرداند، هرچند مشرکان دوست ی آئینهمه

 «.دنداشته باشن

میلیون  204)مهم( مخصوص دکتر کانا: اندونزی با  6نکته 

ترين کشور مسلمان جهان است. دکتر ولین و پرجمعیتمسلمان، ا

کانا؛ اسالم چگونه وارد اندونزی شد؟ توسط سه تاجر مسلمان و 

 صادق و امین...

 242است. جمعیت آن  اسالمیترين کشور پرجمعیت اندونزی

درصد  8، مسلماناندرصد اين جمعیت را  90میلیون نفر است و 

از قرن  اسالم. دهندتشکیل می بوديسمو  هندودرصد  2و  مسیحی

به وسیله تجار هندی به  6به اين کشور وارد شد و در قرن  قمری 4

است. بیشتر مسلمانان اين کشور  ل بسیار وسیع منتشر شدهشک

، مالکی، حنبلی، حنفی، عهشیدارند و بقیه  شافعیسنی و يا مذهب 

  1.است مسجدهزار  550هستند. اين کشور دارای  علویو  زيدی

پس الزم نیست که جهادی باشد؛ قرآن و مسلمانان قرآنی و 

تربیت يافته مکتب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم؛ بهترين 

                                                           
 380حسین مؤنس: أطلس تاريخ اإلسالم ص.  1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
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مبلغان اين دين هستند؛ نمود اين تبلیغ را در قلب اروپا و آمريکا و 

-بینیم؛ که روزانه صدهو... به عینه داريم می چین و هند و انگلیس

ها نفر اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمّد رسول اهلل را با دل و 

دهند. کنند و قرآن را يگانه منبع هدايت خود قرار میجان بیان می

نمود واقعی اين موضوع را در بخش پايانی در تقابل اسالم و 

 شاء اهلل ام... انکمونیست بیان نموده

 

 

دستور به دشمنی دائمی با غیر مسلمانان حتی »شبهه: 

 663...صفحه « اگر پدر و مادر باشد

م با : دکتر کانا)سُها( شما جايگاه پدر و مادر را در اسال7نکته 

مان اند از کوزه هايد؛ از قديم گفتهتفکر فرويدتان اشتباه گرفته

 برون تراود که در اوست...

دن است که برای تیر خالص و اثبات کامل؛ کانا بودر اينجا الزم 

 ويم:شسوره لقمان را در باره پدر و مادر يادآور  15دکتر ُسها، آيه 

انسان، به داشتن رفتار نیك با پدر و مادر، حتى در صورت 

و إن جهداك على أن تشرك ... و . )مشرك بودن آنان موظّف است

 (صاحبهما فى الدنیا معروفًا
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 فىِ فِصَاُلهُ وَ  وَهْنٍ عَلىَ وَْهنًا أُمُّهُ َحمََلتْهُ بِوَالِدَيْهِ الْانسَانَ نَاوَصَّیْ وَ

 أَن عَلىَ جَاهََداكَ إِن الْمَصِیرُ* وَ    إِلىَ لِوَاِلدَْيكَ وَ  لىِ اشْکُرْ  أَنِ  عَامَینْ

 الدُّنْیَا فىِ صَاحِبُْهمَا وَ تُطِعْهُمَا فَلَا ِعلْمٌ بِهِ  لَكَ َلیْسَ مَا بىِ تُشْرِكَ

 کُنتُمْ ِبمَا فَأَُنبِّئُکُم مَرْجِعُکُمْ    إِلىَ ثُمَّ   إِلىَ أَنَابَ مَنْ  سَبِیلَ اتَِّبعْ وَ مَعْرُوفًا

 1تَعْمَلُونَ*

 خود مادر و پدر حقّ  در که کرديم سفارش انسانى هر به ما و»

 مدّت تا و برداشته فرزند حمل بار چون که مادر خصوصاً کن نیکى

 شناتوانی و رنج بر( روز هر) گرفته باز شیر از را طفل که سال دو

 بجاى مادرت و پدر شکر و من شکر( که فرموديم و) است، افزوده

 رماد و پدر اگر * و. بود خواهد من سوى به( خلق) بازگشت که آور،

 ناي در کنند وادار دانىنمى حق به را آن که خدا به شرك بر را تو

 حسن بهها آن با دنیا در لیك و مکن اطاعت راها آن ديگر صورت

 اشانابه و رجوع من درگاه به که کس آن راه از و کن مصاحبت خلق

 من سوى به شما رجوع( مرگ از پس) که کن، پیروى است بسیار

 «.ساخت خواهم آگه اعمالتان پاداش به را شما من و است

 پس:

                                                           
 15و  14. سوره لقمان، آيات  1
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مادر، حتى در صورت انسان، به داشتن رفتار نیك با پدر و 

و إن جهداك على أن تشرك ... و . )مشرك بودن آنان موظّف است

اشتن رفق و مدارا با پدر و مادر و د( و صاحبهما فى الدنیا معروفًا

و . )رفتارى شايسته با آنان در امور دنیوى، امرى الزم است

 (صاحبهما فى الدنیا معروفًا

 

 یر مسلمانان...اما در باب دستور به دشمنی دائمی با غ

که  دکتر کانا)سُها( الزم است به عرض برسانم که؛ تمام آياتی را

ايد؛ حاوی دو کتاب نقد قرآن آورده 664و  663شما در صفحات 

ن تارا خدمتها آن است؛ که حاال ترجمه« اولیاء»و « يوادّون»لغت 

 اشم.بکنم، تا دلیل ديگری بر کانا بودن شما را ارائه نموده عرض می

 وَ اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوادُّونَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْماً تَجِدُ ال

 1عَشیرََتهُم أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ آباءَهُمْ کانُوا لَوْ وَ رَسُولَهُ

 با دارند، قیامت روز و خدا به ايمان که را گروهى يابىنمى»

 يا فرزندان و پدران چند هر کنند دوستى او رسول و خدا دشمنان

 .«باشند خويشاوندانشان يا برادران

                                                           
 22. سوره مجادله، آيه  1
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يوادّون: وُدّ با ضمه حرف اول محبت به چیزيست، و آرزو داشتن 

رود زيرا تمنى نسبت به آن و يا هر دو معنى در اين واژه بکار می

که آرزو داشتن و دريافت چیزى نمودن است يا متضمن و در بر 

گیرنده معنى دوستى است )زيرا دوستى از سه مرحله نیاز، 

گذرد. و معنى خواستن و شناخت و سپس عشق و محبت( می

 1تمايل شديد رسیدن و بدست آوردن چیزيست که دوستش دارند.

ها يعنی نوعی از عشق و محبت که باعث خروج ايمان از قلب

 شود...

 إِنِ أَوْلَِیاءَ إِخْوَانَکُمْ وَ  ءَابَاَءکُمْ خِذُواَْتتَّ لَا ءَاَمنُواْ  الَّذِينَ  يَأَيهَُّّا

 هُمُ فَأُوَْلئكَ مِّنکُمْ َيتَوَلَّهُم مَن وَ الْايمَنِ  َعلىَ الْکُْفرَ اسْتَحَبُّواْ 

 2الظَّالِمُونَ

فر کايد! هرگاه پدران و برادران شما، ای کسانی که ايمان آورده»

ود گاه( خ)و يار و ياور و تکیه را ولیّ ها آن را بر ايمان ترجیح دهند،

قرار ندهید! و کسانی از شما که آنان را ولیّ خود قرار دهند، 

 !«ستمگرند
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يعنى دوستى و صمیمیت که دو معنى  اولیاء: ولی، وَلَاء، و تََوالِی

که میان آن معانى يیگردد تا جاشود و افزون میحاصل میها آن از

اين معنى يعنى دوستى براى نباشد نیست و ها آن چیزى که از

نزديکى، مکانى، نسبى، دينى، بخشش و يارى کردن و اعتقاد و 

 -وَِلیُّ اللّهِ -گويندرود...در مورد شخص با ايمان میايمان بکار می

گويند وارد نشده است. می -مَوْلَاهُ -خدا دوست و اين معنى بنام

 1خداى تعالى ولیّ و موالی مؤمنین است.

، به اين و شیاطین دوستى و مواالت در دنیا هست میان کفّار

 دلیل خداوند واليت میان مؤمنین و کفار را در آيات بسیارى نهى

-ساساست )در معامالت و نکاح و عقد و پیمان و ...(؛ زيرا ا فرموده

نامه ای و دنیايی کفار و ملحدان، با اساسنامه فکری و عقیده

و از جمیع جهات، اين تضاد  مسلمانان متفاوت است؛ از اين رو

باعث عدول و نفاق در احکام اساسی و... طرفین خواهد شد )حتی 

رنگی اين واليت نهی برای مشرکان( و بر حسب فطرت و بخاطر يك

 شده است.
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ت اما نکته بسار مهمی در اين باره وجود دارد که بايستی با دق

ان ر برای ايمبه آن پرداخت، رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم، آنقد

 خوردند که، آيه زير نازلآوردن کافران مشتاق بود و غم غصه می

 شد:

 الْحَديثِ بِهذَا يُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ آثارِهِمْ َعلى نَفْسَكَ باخِعٌ  فَلَعَلَّكَ

 1أَسَفاً 

 نزديك است که اگر امت تو به اين سخن )قرآن( ايمان نیاورند»

 «!بر آنان هالك سازی جان عزيزت را از شدت حزن و تأسف

 اندوهناك بودن پیامبر)ص( بر حال کافران، در پیشگاه خداوند،

ى فلعلّك بخع نفسك علت. )حالتى ستوده و فراتر از حّد انتظار اس

 أسفًا( الحديث بهذا يؤمنوا ءاثرهم إن لم

 آيات پايانی:

 يخُِّْرجُوکمُ لَمْ وَ الدِّينِ  فىِ  يُقَاتِلُوکُمْ لَمْ الَِّذينَ  عَنِ  اللَّهُ   يَنَْهئکمُ لَّا

 الُْمقْسِطِینَ* يحُِّبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیهِّْمْ تُْقسِطُواْ وَ  تَبرَُّّوهُمْ أَن دِيَارِکُمْ مِّن

 مِّن أَخْرَُجوکُم وَ الدِّينِ فىِ قَاتَلُوکُمْ الَّذِينَ  عَنِ اللَّهُ يَنهَّْئکُمُ إِنَّمَا
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 َفأُوْلَئكَ يَتَوَلهَُّّمْ  مَن وَ  تََولَّوْهُمْ أَن إِخْرَاِجکُمْ عَلىَ  ظَاهَرُواْ  وَ  دِيَارِکُمْ

 1الظَّالِمُونَ* هُمُ

 کسانى به نسبت عدالت رعايت و کردن نیکى از را شما تنها»

 بیرون ديارتان و خانه از و نکردند پیکار شما با دين امر در که

 دوست را پیشگان عدالت خداوند که چرا کند،نمى نهى نراندند

 اب دين امر در که کندمى نهى کسانى دوستى از را شما * تنها.دارد

 بیرون به يا راندند، بیرون هايتانخانه از را شما و کردند، پیکار شما

 کس هر و کنید، دوستىها آن با که اين از کردند کمك شما راندن

 *.است ستمگر و ظالم دارد دوست راها آن

اجازه خداوند به مؤمنان، براى رفتار نیك و عادالنه با کافران 

الدين( و  فى يقتلوکم الينهیکم اللّه عن الذين لم)غیر معاند با دين 

رفتار نیك و عادالنه، امرى شايسته در بینش الهى، حتى نسبت به 

اسالم، ( و الينهیکم اللّه ... أن تبرّوهم و تقسطوا إلیهم)کافران 

-ملّت ساير و اسالم امت میان عادالنه و آمیزبط مسالمتطرفدار روا

کافران غیرحربى، يقتلوکم(  الينهیکم اللّه عن الذين لم) ها
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الينهیکم اللّه عن )برخوردار از حقوق اجتماعى در جامعه اسالمى 

 يقتلوکم(. الذين لم

 

 

« مسلمانان بر کفار خشن و سخت گیرند»شبهه: 

 665...صفحه 

مسلمانان بر کفار »، بحث 665کانا)سُها( در صفحه آقای دکتر 

 را آورده است.« خشن و سختگیرند

 آمده است. 6جواب اين شبهه، در بخش 

 ....1الْکُفَّار َعلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ الَّذينَ  وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ

ممتحنه داده  9و  8جواب اين آيه به صورت مستقیم در آيه 

 شده است:

 يخُِّْرجُوکمُ لَمْ وَ الدِّينِ  فىِ  يُقَاتِلُوکُمْ لَمْ الَِّذينَ  عَنِ  اللَّهُ   يَنَْهئکمُ الَّ

 الُْمقْسِطِینَ* يحُِّبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیهِّْمْ تُْقسِطُواْ وَ  تَبرَُّّوهُمْ أَن دِيَارِکُمْ مِّن

 مِّن أَخْرَُجوکُم وَ الدِّينِ فىِ قَاتَلُوکُمْ الَّذِينَ  عَنِ اللَّهُ يَنهَّْئکُمُ إِنَّمَا
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 َفأُوْلَئكَ يَتَوَلهَُّّمْ  مَن وَ  تََولَّوْهُمْ أَن إِخْرَاِجکُمْ عَلىَ  ظَاهَرُواْ  وَ  دِيَارِکُمْ

 1الظَّالِمُونَ هُمُ

 کسانى به نسبت عدالت رعايت و کردن نیکى از را شما تنها»

 بیرون ديارتان و خانه از و نکردند پیکار شما با دين امر در که

 دوست را پیشگانعدالت خداوند که چرا کند،نمى نهى نراندند

 اب دين امر در که کندمى نهى کسانى دوستى از را شما * تنها.دارد

 بیرون به يا راندند، بیرون هايتانخانه از را شما و کردند، پیکار شما

 کس هر و کنید، دوستىها آن با که اين از کردند کمك شما راندن

 *.«است ستمگر و ظالم دارد دوست راها آن

ان اجازه خداوند به مؤمنان، براى رفتار نیك و عادالنه با کافر

 فى يقتلوکم الينهیکم اللّه عن الذين لم)غیر معاند با دين 

تى رفتار نیك و عادالنه، امرى شايسته در بینش الهى، حالدين(....

 (متقسطوا إلیه الينهیکم اللّه ... أن تبرّوهم و)نسبت به کافران 
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 665صفحه «...بجنگید یا مسلمان شوید»شبهه: 

 تُکْرِهُ  أَفَأَنْتَ  جَِمیعًا کُلُّهُمْ اْلأَرْضِ ِفی مَنْ  لَآمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ وَلَوْ

 1مُؤْمِِنینَ  يَکُونُوا حَتَّى النَّاسَ

ی زمین جملگی خواست، تمام مردمان کرهاگر پروردگارت می»

ی و آوردند )امّا ايمان اضطرارو اجبار( ايمان می)به صورت اضطرار 

 خواهی مردمانآيا تو )ای پیغمبر!( می (.خورداجباری به درد نمی

را مجبور سازی که ايمان بیاورند؟ )اين کار نه صحیح و سودمند 

 «.(است و نه از دست تو ساخته است

پذيرش دين از روى اجبار و ناچارى، مورد قبول و خواسته خدا 

إن الذين حقت علیهم کلمت ربك اليؤمنون ... حتى يروا . )ستنی

 (العذاب األلیم ... و لو شاء ربك ألمن من فى األرض کلهم جمیعاً

اينکه خداوند خواست که مردم، ايمان را از روى اختیار، انتخاب 

کنند، مفهومش اين است که: ايمانى که از روى اکراه و اجبار باشد، 

اش اين است که مورد قبول او واقع الزمه خدا آن را نخواسته و

گر آفريده خداوند، انسان را موجودى مختار و انتخابنخواهد شد. 

مفعول  (و لو شاء ربك ألمن من فى األرض کلهم جمیعاًاست. )
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که متفرع  -« أفأنت تکره الناس»محذوف است و به قرينه « شاء»

« يکره الناسلو شاء ربك أن »تقديرش  -است « لو شاء ربك»بر 

يعنى اگر خدا خواسته بود که مردم را بر ايمان مجبور کند  ،شودیم

... و مفهومش اين است که خداوند نخواسته مردم مجبور بر ايمان 

 گر باشند.که خواسته است که خودشان انتخاببل ،آوردن باشند

 تَبَیَّنَ  قَدْ الدِّينِ فِی إِکْراهَ ال اين آيه مکملی کامل برای آيه ...

 1الْغَیِّ  مِنَ  الرُّشْدُ

 منحرف راه از درست راه( زيرا) نیست اکراهى دين قبول در»

 «.است شده آشکار

عَنْ عَبِْد اللَّهِ بِْن عَمْرٍو رَضِی اللَّه َعنْهمَا عَِن الَنّبِیِّ صلی اهلل علیه )

الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مَنْ قََتلَ مُعَاهَدًا َلمْ يَرِحْ رَائِحَةَ »وسلم قَالَ: 

 2(«.مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِیَن عَامًا

گويد: نبی اکرم صلی اهلل می بن عمرو رضی اهلل عنهما عبد اهلل»

هرکس، فرد معاهدی )کافری که با مسلمانان، »علیه وسلم فرمود: 

-عهد و پیمان بسته است( را بکشد، بوی بهشت به مشامش نمی
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که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه، به مشام  رسد. هرچند

 «.رسدمی

 

 

گردن کفار را بزنید و بسیار خونریزی کنید و »شبهه: 

 666...صفحه ...« 

اين بخش؛ در صفحات گذشته به صورت کامل شرح داده شده 

 است. اما يك نکته برای اثبات کانا بودن سُها...

-قطعاً کشته میدر زمان جنگ، آنهم جنگی که اگر نکشید، 

شويد و دين و ناموس و جان و مال و سرزمین و... همگی با خطر 

يزم شود، دکتر کانا)سُها( انتظار دارد با عزرو میصد در صد روبه

در  کیلومتر 450عزيزم و قوربونت برم و... جلو کافری را بگیرد که 

د گرمای سوزان عربستان از مکه با پای پیاده به مدينه آمده و قص

که ها آن عام را دارد. اين ديگر نهايت خنده بودن است. پس باتلق

 قصد قتال با مسلمانان را دارند، آيه زير قابل اجراست.

 ....فَإِذَا( 1) أَعْمَالَهُمْ  أََضلَّ اللَّهِ َسبِیلِ  َعنْ َوصَدُّوا کَفَرُوا الَّذِينَ

 الْوَثَاقَ َفشُدُّوا أَثْخَنُْتمُوهُمْ إِذَا حَتَّى الرَِّقابِ فَضَرْبَ کَفَرُوا الَّذِينَ لَقِیتُمُ

 اللَّهُ يَشَاءُ وَلَوْ ذَِلكَ أَوْزَارَهَا الْحَرْبُ َتضَعَ حَتَّى فِدَاءً وَإِمَّا بَعْدُ مَنًّا فَإِمَّا
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 اللَّهِ َسبِیلِ  فِی ُقتِلُوا وَالَّذِينَ  بِبَعْضٍ  بَعَْضکُمْ ِلیَْبلُوَ وَلَکِنْ  مِْنهُمْ لَانْتَصَرَ

 1أَعْمَالَهُمْ  يُِضلَّ فَلَنْ

دارند، گردند و مردمان را از راه خدا باز میکسانی که کافر می»

اجر( ی کارهای )نیك( ايشان را باطل )قلمداد و بیخدا همه

رو هنگامی که با کافران )در میدان جنگ( روبه ( ...1. )نمايدمی

ادامه دهید تا به هايشان را بزنید، و همچنان شويد، گردنمی

ضعیف و درهم ( کردنی کافی دشمن را )با کشتن و زخمیاندازه

کوبید. در اين هنگام )اسیران را( محکم ببنديد، بعدها يا بر می

کنید( و يا )در گذاريد )و بدون عوض آزادشان میآنان منّت می

 ی اسراء و خواهگیريد )خواه با معاوضهبرابر آزادی از آنان( فديه می

با دريافت اموال. اين وضع همچنان ادامه خواهد داشت( تا جنگ 

گیرد. برنامه نهد و نبرد پايان میبارهای سنگین خود را بر زمین می

های ديگری خواست خودش )از طريقاين است، و اگر خدا می

همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق و به زمین فرو بردن، و ساير 

گرفت. امّا خدا شما( از آنان انتقام می باليا و مصائب، بدون جنگ

خواسته است بعضی از شما را با بعضی ديگر بیازمايد )و مؤمنان 
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راستین را با جهاد با کافران امتحان نمايد(. کسانی که در راه خدا 

گیرد و شوند، خداوند هرگز کارهايشان را ناديده نمیکشته می

 «.گذاردمزد نمیبی

 ،کافران، دفع تجاوزها و هجوم آنان استهدف اسالم از جنگ با 

فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم . * )نه کشتن ايشان

 و شدن گیر عدم جواز کشتن دشمن، پس از زمینالوثاق( و فشدّوا

( و فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم) *دفاع بر او نداشتن قدرت

 آنان حکم خداوند در مورد اسیران: آزادى بالعوض و يا رها ساختن

 به م،اسال اصلى گیرىجهت( فإمّا منّا بعد و إمّا فداء)در قبال فديه 

 (مّا فداءفإمّا منّا بعد و إ) سودجويى و انتقام نه و امتنان و عفو سمت

از اين که خداوند نخست موضوع عفو و گذشت بدون عوض را 

را مجاز « فديه»مطرح ساخته و در مرحله بعد، مسأله گرفتن 

 شود.مطلب باال استفاده مىشمرده است، 

 در جنگی مقاومت به را مسلمان آنکه عین در کريمه آية اين

 نیز را جنگ اسیران آزادی کند،می تشويق مهاجم کفّار برابر

 و بخشش راه از يا دهدمی دستور که زيرا نمايدمی تضمین

 مگر. )کنند آزاد را اسیران غرامت، گرفتن طريق از يا و بزرگواری
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 بزرگی هایجنايت به دست و نبوده عادی اسیر جنگی، اسیر آنکه

 (.شد خواهد کشته صورت اين در که باشد زده

 وسلم علیه اهلل صلى - اسالم ارجمند پیامبر قانون، همین بنابر

 به که زيرا. ساخت آزاد را وی بگیرد، تاوانی ابوعَزّه از آنکه بدون -

 َلهُنَّ  لَیسَ بَناتٍ خَمسُ  لی»:  گفت پیامبر به أبوعزّه واقدی، گزارش

 1.«مُحَمَّد يا عَلَیهِنَّ  بی فَتَصَدَّق شَیٌ

 چیزی دنیا مال از که دارم دختر پنج من محمّد، ای»:  يعنی

 !.«ببخشها آن بر مرا پس ندارند،

 و آورد رحم ابوعزّه بر نیز - وسلم علیه اهلل صلى - خدا رسول

 نگاهی آزادی، بهنگام ابوعزّه بپیوندد، دخترانش به تا کرد رها اورا

 َعلَیكَ  أُکثِرُ ال وَ أُقاتِلُكَ  ال مَوثِقاً )أُعطیكَ:  گفت و افکند پیامبر به

 2.أَبَداً(

 به هرگز که دهممی قول و بندممی استوار پیمان تو با من»

 .«نیاورم گرد تو ضد بر را مردم انبوه و نیايم جنگت

 بلکه نگرفت غرامتی ابوعزّه، از تنها نه اسالم پیامبر آری،

 وادارش اسالم، بقبول و کند تحمیل او بر را دينداری تا نخواست

                                                           
 111 ص ،1 ج . المغازی، 1

 111 ص ،1 ج . المغازی، 2
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 را خود پیمان زودی به طلب،آشوب و کارفريب مردِ اين ولی. سازد

 پیامبر ضدّ بر اشعارش با را مردم و شکست خدا رسول با

! آمد مدينه سوی به مسلمانان کشتار برای دوباره و برانگیخت

 اين در اّما نمود شرکت "اُحُد" جنگ در قريش همراه به يعنی

 بردند، پیامبر حضور به را او و شد اسیر مسلمین بدست نیز جنگ

 روبرو - وسلم علیه اهلل صلى - خدا پیامبر با همینکه ابوعزّه

:  که گرفت پیش در را بازینیرنگ و گیریحیله راه ديگر بار گرديد،

 ديگری حکم اينجا در عدالت و حق البتّه! کن آزاد مرا محمّد ای

 بر ستمکاری" موجب را، "تیزدندان پلنگ" بر ترحّم دارد و

 علیه اهلل صلى - خدا رسول رو اين از! شماردمی "گوسپندان

 رفت نخواهی مکّه به ديگر تو! خدا به نه:  داد پاسخ وی به - وسلم

 فريب را محمّد دوباره من بگويی، و بکشی خود چانة به دست که

 - وسلم علیه اهلل صلى - پیامبر مَُسیِّب، بن سَعید قول به و! دادم

 : فرمود او به

 1.مَرَّتَین جُحرٍ ِمن الُيلدَغُ المُؤمِنَ إِنَّ
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 داد فرمان سپس .«شودنمی گزيده دوبار سوراخ، يك از مؤمن»

 .«سازند اجراء او دربارة را عدالت حکم تا

 همان نباشد عدالت و صالبت گذشت، و عفو جنب در اگر آری،

-جنايت به و آوردمی پديد تباهی و فساد حساب، و حدّبی گذشت

 !بخشدمی جسارت و جرأت کاران

هلل اپی رسول اهلل صلی درهای پیدکتر کانا)سُها(؛ عفو و گذشت

باعث شد ها آن عامعلیه و سلم و دلسوزی بیش از حد و عدم قتل

تحريك قريش جنگ احزاب را به راه بیاندازند. که يهوديان با 

جنگی که احتمال نابودی همیشگی اسالم در آن به نهايت خودش 

 رسید.

هاى مختلف به ابو سفیان گفتند: پنجاه نفر از خاندان يهوديان

قريش را که خودت هم همراه آنان باشى، حاضر کن. ما و شما زير 

هاى خود را به ديوار کعبه رويم و در حالى که پهلوپرده کعبه مى

کنیم که هیچ يك از ما ديگرى را یچسبانده باشیم، سوگند ياد م

رها نکند و تا آخرين نفر که زنده باشیم، همگى بر دشمنى با محمّد 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2267 

 

اين کار را کردند و در اين باره ها آن .هماهنگ و متحد باشیم

 1د.پیمان شدن يکديگر را سوگند دادند و هم

 

 

 667...صفحه « ت به صلح نکنیددعو»شبهه: 

های قبلی آمد. اما کمی شرح جواب اين بخش، نیز در بخش

 بیشتر...

 پیامبران را به ياد آوريد.« اخاهم»اوالً: معنای کلمه  

 2هُوداً  أَخاهُمْ عادٍ إِلى وَ

 3صالِحاً أَخاهُمْ ثَمُودَ إِلى وَ

 4شَُعیْبا أَخاهُمْ مَدْيَنَ إِلى وَ

را ها آن عاد و ثمود و مدين همه کافر بودند. باز در قرآنقوم 

السالم( معرفی برادران پیامبران )هود و صالح و شعیب علیهم

 نموده است، اين برای ملحدان جای بسی تامل دارد.

                                                           
 443 -441 /1المغازى، .  1

 50. سوره هود، آيه  2

 61. سوره هود، آيه  3

 84. سوره هود، آيه  4
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 عَلَیْهِ  اهللُ  صَلّى اللَّهِ رسُولُ قال: قال عنهُ اللَّه رضی أنَسٍ وعنْ

 وکُونُوا تحاسدُوا، وال تباغضُوا، وال تَدابروا، الو تَقَاطَعُوا، )ال: وسَلَّم

 .1ثَالثٍ( فَوقَ أخَاهُ يهْجُرَ  أنْ لمُْسلِمٍ يحِلُّ  وال. إخْوانا اللَّهِ عِبادَ

 اهلل صلی اهلل رسول :که است روايت عنه اهلل رضی انس از» 

 با و ندهید پشت و نکرده رابطه قطع يکديگر با: فرمود وسلم علیه

 روا باشید، برادر خدا بندگان ای و نورزيد وحسد دشمنی هم

 .«کند ترك را برادرش روز سه از بیش که مسلمان برای نیست

به  "سالم"و  "سلم"ريشه لغوی اسالم در دو کلمه دوماً: 

و به اهمیت و اولويت صلح و  .2معنای صلح و آرامش نهفته است

در تأيید اين حقیقت  و آشتی در جای جای قرآن اشاره شده است

 :که اسالم آيین صلح و آشتی و دوستی است فرموده است

يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و ال تتبعوا خطوات 

 .3الشیطان انه لکم عدو مبین

 ايد، همگی در صلح و آشتی درآيید وای کسانی که ايمان آورده

 .کار شما استهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشاز گام

                                                           
 علیه . متفقٌ 1

 267، ص  7کتاب العین، ج .  2

 208بقره، .  3



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2269 

 

و ان جنحوا للسلم فاجنح فرمايد: ای میحتی خداوند در آيه

 «.اگر دشمنان خواهان صلح عادالنه بودند، شما بپذيريد» .1لها

ها در اين البته الزم به ذکر است که با توجه به اختیار انسان

دنیا، گروهی راه طغیان و سرکشی و ظلم و تعدی به ديگران را بر 

پردازند، از اين رو ضروری است و به فساد و تباهی میگزينند می

که يك دين جامع و کامل نسبت به رفع اين موانع در مسیر هدايت 

ای ها به گونهها و سرکشیگاهی طغیان. بشريت، برنامه داشته باشد

ای جز دفاع و استفاده از زور وجود ندارد و به همین است که چاره

ده است؛ يعنی قرآن درباره کسانی جهت جهاد در اسالم تشريع ش

شود با آنان سخن گفت و گستاخانه راه هدايت و که با منطق نمی

اند و از روی عناد و دشمنی و ارشاد و دعوت پیامبر را سد کرده

جنگند، دستور به خشونت و شدت عمل داده و آگاهانه با اسالم می

ها آن ن و بری پیامبر با کافران و منافقان جهاد کا»: فرموده است

جامعه اسالمی و مسلمانان بايد در قلب دشمنان  2«رسخت بگی

رعب و وحشت ايجاد کنند، تا خیال تجاوز و خیانت و ضربه زدن به 

 .مسلمانان به ذهنشان خطور نکند

                                                           
 61. سوره انفال، آيه  1

 9. سوره تحريم، آيه  2
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آری قرآن، صلح از روی ترس و سستی و سازش را که مستلزم 

افراد  های اسالمی است، مذمت کرده و بهنشینی از ارزشعقب

االيمان، که برای فرار از جهاد و مشکالت میدان جنگ غالباً ضعیف

 تَهِنُوا فَلَاکنند هشدار داده و فرموده است: صلح را مطرح می

 أَعْمَالَکُمْ  يَتَِرکُمْ وَلَن مَعَکُمْ وَاللَّهُ الْأَْعلَوْنَ وَأَنتُمُ السَّلْمِ إِلَى وَتَدْعُوا

دين سستی روا مداريد، و از ترس،  پس شما ای مؤمنان در کار»1

کافران را بر صلح دعوت نکنید، بلکه دعوت به اسالم کنید شما 

تر خواهید بود و خدا با شما است و از ثواب اعمال شما بلند مقام

 «.کاهدهیچ نمی

نهى الهى از سستى در مبارزه با دشمن و تن دادن به سازش 

، جهاد و نبرد با دشمن سستى در( و فالتهنوا و تدعوا إلى السلم)

 فالتهنوا و تدعوا إلى السلم و) * باردر پى دارنده سازشى خفّت

ين بیانگر ا« تدعوا إلى السلم»بر « التهنوا»تقدم  (أنتم األعلون

 که سازشى ،حقیقت است که سستى، پیش زمینه سازش است

 کشاند.*می ذلّت به را( األعلون أنتم و) برتر هاىامت

 اسالم در صلح و سازش متکی به آيه زير است:اما در کل 
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 ُخطُوَاتِ  تَتَّبِعُوا وَلَا کَافَّةً  السِّلْمِ فِی ادْخُلُوا آَمنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

 1مُبِینٌ  عَدُوٌّ  لَکُمْ إِنَّهُ الشَّیْطَانِ

وا يا ايها الذين امنوا ادخل)ايجاد صلح، از وظايف همه مؤمنان 

 (فى السلم کافّة

ال ايد! همگی )اسالم را به تمام و کمای کسانی که ايمان آورده»

های اهريمن )و بپذيريد و( به صلح و آشتی درآئید، و از گام

گمان او های وی( پیروی نکنید )و به دنبال او راه نرويد(. بیوسوسه

 «.دشمن آشکار شما است

صلحی که عزت طرفین در آن وجود داشته باشد، نه صلحی که 

 ر ترس و سستی و... است که نشانه ذلت است.بخاط

آمیز، داراى پاداش عظیم زيستى مسالمتفراخوانى مردم به هم

ًا ه أجراال من امر بصدقة او معروف او اصلح بین الناس ... نؤتی)الهى 

 ( عظیماً

 أَوْ  مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ مَنْ إِلَّا نَجْوَاُهمْ مِنْ کَثِیرٍ فِی خَیْرَ لَا

 نُؤْتِیهِ فَسَْوفَ اللَّهِ مَْرضَاتِ ابْتِغَاءَ ذَلِكَ يَفْعَلْ  وَمَنْ النَّاسِ بَیْنَ إِصْلَاحٍ

 1عَظِیمًا أَجْرًا
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هايشان خیر و خوبی نیست، مگر پچدر بسیاری از نجواها و پچ

های آن کسی که به صدقه و احسانی يا به کار پچدر نجواها و پچ

بین مردم دستور دهد. هر که چنین  يا اصالحای نیکو و پسنديده

کاری را به خاطر رضای خدا انجام دهد، خداوند پاداش بزرگی را 

 .کندبدو عطاء می

 

 

« وجوب دزدی اموال و دزدی زنان غیر مسلمان»شبهه: 

 667...صفحه 

تضعیف حديث ارائه شده توسط دکتر کانا)سُها(؛ در ابتدای 

انا)سُها( برای رسیدن به اهدافش فصل، رونمايی ديگری است که ک

 دست به دامن احاديث ضعیف نیز شده است.

بعثت بین يدی ) فرمايد:می _صلی اهلل علیه وسلم  _پیامبر 

الساعه بالسیف حتی يعبداهلل تعالی وحده ال شريك له و جعل 

  2(رزقی تحت ظل رمحی و جعل الذل و الصغار علی من خالف امری

                                                                                                               
 114. سوره نساء، آيه  1
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ام تا اينکه ا رسیدن قیامت مبعوث شدهبا شمشیر تا قبل از فر

ام ام در زير سايه نیزهخدای واحد ال شريك عبادت شود و روزی

قرار داده شده، وذلت و خواری بر کسی است که با دين من 

 مخالفت ورزد.

 قال الشیخ شعیب: إسناده ضعیف على نکارة فی بعض ألفاظه.

 وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، -ابن ثوبان 

 و قال المزى: قال أبوبکر األثرم، عن أحمد بن حنبل: أحاديثه

 مناکیر. 

 و قال محمد بن على الوراق، عن أحمد بن حنبل: لم يکن بالقوى

 فى الحديث

: ضعیف . و قال معاوية بن صالح، و عثمان رو قال فى موضع آخ

بن سعید الدارمى، و عبد اهلل بن شعیب الصابونى عن يحیى بن 

 .معین: ضعیف

و قال أبو بکر بن أبى خیثمة، عن يحیى بن معین: ال شىء، و  

 و... قال النسائى: ضعیف.

 موضوع اين بخش و اين دروغ شیادانه را که از قلب و نفس پلید

 کشیم:شود را با حديثی متفق به چالش میکانا تراوش می
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 عَْبد بْنِ نَُفیْل بْن الْخَطَّابِ بنِ عُمرَ  حْفصٍ أبی الْمُؤْمِِنینَ  أَمیرِ )وعَنْ

 بْن کَعْبِ بْن عَدِیِّ بْنِ  رزاح بْنِ قُرْطِ  ْبن اللَّهِ عبدِ بْن رياح بن الْعُزَّى

 رسُولَ سمْعتُ: قال عنه، اهلل رضی. العدوی القُرَشِیِّ غالبٍ بن لُؤَیِّ

 لِکُلِّ  وإِنَّمَا بالنِّیَّات، األَعمالُ  إنَّما » يُقولُ وَسلَّم عََلیْهِ اهللُ  صَلّى اهلل

 اهلل إلى فهجرتُه وَرسُولِهِ اهلل إِلَى هْجرَتُهُ کانَتْ  فمنْ  ، نَوَى مَا امرئٍ

 فهْجْرَتُهُ  َينْکحُها امرَأَةٍ أَو يُصیُبها، لدُنْیَا هجَْرتُه کاَنْت ومنْ ورسُولِه،

 .1إلیْهِ( جَرهاما إلى

 :گفت که شده روايت عنه اهلل رضی الخطاب بن عمر حضرت از»

 ثواب همانا: فرمود که شنیدم وسلم علیه اهلل صلی خدا رسول از

-درمی را خود نیت نتیجهء کس هر و دارد بستگی نیت به اعمال

 ثواب است او رسول و خدا بسوی او هجرت که کسی پس يابد،

 هجرتش که کسی و يابدمی در را ورسولش خدا بسوی هجرت

 د،باش زنی با ازدواج برای او هجرت يا رسدمی بآن باشد دنیا بسوی

 هجرت آن به رسیدن برای که چیزيست بسوی او هجرت پس

 .«است نموده
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به  ودکتر کانا)سُها(، از تمام آياتی که بحث جهاد فی سبیل اهلل 

 ونیت رضوان الهی و گسترش عدالت و صداقت و... را ناديده گرفته 

با برش موضوع مد نظر و ناقص نمودن مباحث، شروع به شبهه 

م تهمت و افترا به مؤمنان خالص و رسول امین صادق اسال پراکنی و

ام نموده است ...سبحان اهلل از اين محقق کانا... محقق بايستی تم

آيات را در کنار هم قرار دهد و بعد قضاوت نمايد. دکتر کانا، 

ايد؟!!! اين است نتیجه تفحص و تحقیقی تخصصتان را کجا گرفته

رين تننمودن تمام آيه و آيات، بزرگ ايد؟!!! ارائهکه به آن رسیده

 دلیل برای کانا بودن سُها است.

 اللَّهِ  سَبیلِ اما بعد... فی

 ال اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا ال وَ يُقاتِلُونَکُمْ الَّذينَ اللَّهِ  سَبیلِ  فی قاتِلُوا وَ

 1الْمُْعتَدينَ  يُحِبُّ

 از و کنید، نبرد جنگند،مى شما با که کسانى با خدا راه در و»

 .«داردنمى دوست را کنندگانتعدى خداى که نکنید تجاوز حد

 وَ التَّهُْلکَةِ إِلَى ِبأَيْديکُمْ تُلْقُوا ال وَ  اللَّهِ سَبیلِ  فی أَنْفِقُوا وَ

 2الْمُحْسِنینَ  يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ أَحْسِنُوا
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 خويش دست با و( انفاق ترك با و) کنید انفاق خدا راه در و»

 را نیکوکاران خدا که کنید نیکى و نیندازيد هالکت به را خود

 .«داردمى دوست

 ُأولئِكَ اللَّهِ سَبیلِ فی جاهَدُوا وَ جَرُواهاالَّذينَ وَ آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ

 1رَحیمٌ  غَفُورٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ  رَحْمَتَ  يَرْجُونَ

 و اند،نموده مهاجرت که کسانى و اند،آورده ايمان که کسانى»

 خدا و دارند امید خدا رحمت بهها آن اند،کرده جهاد خدا راه در

 .«است مهربان و آمرزنده

 و...

اما شبهه دکتر کانا)سُها(؛ همان وضع و حال منافقان است که 

هاست، و آن را به مسلمان و مجاهدان فی خودش نیز جزء آن

 سبیل اهلل ربط داده است.

 َعلَیهِّْمُ  بَعُدَتْ لَاکِن وَ  الَّتَّبَعُوكَ َقاصِدًا سَفَرًا وَ قَرِيبًا َعرَضًا کاَنَ لَوْ

 أَنفُسَهُمْ  يهُّْلِکُونَ  مَعَکُمْ لخََّرَجْنَا اْستَطَعْنَا لَوِ  بِاللَّهِ َسیَحْلِفُونَ وَ الشُّقَّةُ

 2لَکَاذِبُونَ  إِنهَُّّمْ يَْعلَمُ اللَّهُ وَ
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 کردند،مى پیروى تو از بود کوتاه سفرى و نزديك اىبهره اگر»

 ياد سوگند هازودی همین و آمد، دور نظرشان به مسافت اين اما

 بیرون شما با توانستیم،مى ما اگر قسم، خدا به که کرد خواهند

 که داندمى خدا و اندازندمى هالکت به را خود هااين آمديم،مى

 .گوياننددروغها آن

طلب روحیه مادى و آسايش افشاگرى خداوند نسبت به - 1

لو کان عرضاً قريباً و سفرًا قاصداً )متخلفان از جنگ تبوك 

 (التبعوك

پیمودن مسافت مدينه تا تبوك به دلیل دورى راه، براى  - 2

 (ةو لکن بعدت علیهم الشقنمود. )برخى افراد )منافقان( دشوار مى

ى، يعن ؛به معناى سختى و مشقت و کنايه از مسافت است« شقة»

راه میان مدينه و تبوك راهى طوالنى و  منافقان()به نظر آنان 

 .فرساستپیمودن آن طاقت

 دکتر کانای کانا؛ کسی که برای زنا و دزدی جهاد کند، اون يك

منافق است؛ نه مجاهد فی سبیل اهلل که جان و مال خودش را 

گزارد. امام ابوبکر هايش میبخاطر اهلل جل جالله در کف دست

یش رضی اهلل و تعالی عنه را به يادآور که سه بار تمام زندگ صديق

 را فی سبیل اهلل انفاق نمود.
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ی تبوك هاهلل )صلی اهلل علیه وآله وسلم( ارادلآنگاه که رسو

نمود به علت دوری راه وکثرت مشرکین، مسلمانان را به انفاق در 

رد. کی توان خود کمك میهر کس به اندازه. خدا تشويق نمود

)رضی اهلل عنه( باز هم از همه سبقت گرفت وتمام  ابوبکر صديق

کند بن خطاب روايت می دارائی خود را بخدمت پیامبر آورد، عمر

که: رسول اهلل ما را به انفاق امر نمود، در آن وقت دارائیم خوب بود 

گیرم، نصف دارائیم را با خودم گفتم امروز از ابوبکر سبقت می

ات رای خانواده: برسول اهلل آمدم، پیامبر فرمود برداشتم وبخدمت

چقدر باقی گذاشتی؟ گفتم: همین اندازه، در آن روز ابوبکر هر چه 

ات داشت برداشت پیش پیامبر آمد، پیامبر پرسید: برای خانواده

چقدر گذاشتی؟ گفت نام اهلل ورسولش را گذاشتم، عمر )رضی اهلل 

 1از تو پیشی نخواهم گرفت.عنه( گويد: گفتم ابداً در هیچ چیز 

ها در کف اش مشخص نیست و جانبرای جنگی که نتیجه

 ها هستند....دست

جالب اينجاست که غزوه تبوك بدون هیچ درگیری و جنگی به 

پايان رسید. ولی يك نتیجه بسیار مهم داشت، اين غزوه صفوف 
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منافقان را از مجاهدان فی سبیل اهلل جدا نموده و هدف نهايی 

د فی سبیل اهلل را برای به دست آورن رضای اهلل جل جالله جها

 معرفی نمود، نه بخاطر زنان و دزدی امول دکتر کانای کانا....!

 

 

حکم نهائی مرگ برای مشرکین و کفار و »شبهه: 

 671...صفحه « منافقین

سوره توبه  5، شبهه خود را با آيه 671دکتر کانا در صفحه 

 شروع نموده است:

 وَ  وَجَدتُّمُوهُمْ حَیْثُ الُْمشْرِِکینَ فَاْقتُلُواْ الحُّْرُمُ الَْأشهُّْرُ انسَلَخَ فَإِذَا

 أَقَامُواْ  وَ تَابُواْ  َفإِن مَْرصَدٍ کُلَّ لَهُمْ اقْعُُدواْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ

 1رَّحِیمٌ  غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ َسبِیَلهُمْ فَخَلُّواْ الزَّکَوةَ ءَاتَوُاْ وَ الصَّلَوةَ

 که رجب و محرم ذيحجه، ذيقعده،) حرام هاىماه چون پس»

 قتل به يابید جا هر را مشرکان گاهآن درگذشت( است امان مدت

ها آن کمین در سو هر و کنید محاصره و دستگیر راها آن و برسانید
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 از پس دادند زکات و داشتند پا به نماز و کرده توبه چنانچه باشید،

 «.است مهربان و آمرزنده بسیار خداوند که بداريد، دستها آن

ا رنامه صلح حديبه اوالً: اين آيه بعد از اينکه مشرکان پیمان

 طرفه لغو نموده بودند، نازل شد.يك

هنوز دو سال از پیمان صلح نگذشته بود که مشرکان مکه طبق 

يعنی ترك مخاصمه و جنگ( را نقض کردند. زيرا )نامه بند اول صلح

پیمان بکر با قريش همخزاعه با مسلمانان و قبیله بنیقبیله بنی

بودند، اما در نبردی که در سال هشتم میان اين دو قبیله رخ داد، 

خزاعه را کشتند. بکر، افرادی از بنیمردانی از قريش به نفع بنی

اين به معنای نقض صلح حديبیه بود و با اينکه ابوسفیان شخصاً 

ه مدينه رفت، عذرش پذيرفته نشد و در اندك برای عذرخواهی ب

مدتی، پیامبر با سپاهی انبوه، که در زمان صلح و گسترش اسالم 

 1.گردآمده بودند، عازم فتح مکه شد

شکن بود. برای دوماً: در اين آيه فقط مدنظر مشرکان پیمان

 مراجعه فرمايید. 6بخش شرح بیشتربه 
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س دانه شما راست باشد، پنکته؛ دکتر کانای کانا، اگر شبهه شیا

 چرا پیامبر صلی اهلل علیه و سلم وقتی که مکه را فتح نمود، يك

شکنی برای شبهه نفر هم کشته نشد؟! فتح مکه جواب دندان

 شیادانه شماست.

 

 

حکم نهائی: یا اسالم و یا ذلت و جزیه برای اهل »شبهه: 

 676صفحه « ... کتاب

جزيه، دلیلی بر کانا بودن دکتر کانای کانا؛ اذعان شما به 

خودتان است، زيرا جايی که حکم جزيه را داشته باشیم، يعنی ال 

حکم  های شیادانه شماست؛ زيرااکراه فی الدين... و اين مغاير دروغ

-مانند و مسلمان نمیهايست که بر دين خود میجزيه برای آن

 داختتوانند با پرشوند!!! و اين يعنی دين اجباری نیست!!! و می

جزيه، دين خود را حفظ کنند، اين درحالی است که بر مسلمانان 

 زکات و... واجب است. و اين يعنی عدالت و برابری مطلق.

، بر اهل ذمه جزيه واجب اسالم در برابر فرض زکات بر مسلمانان

کرده است تا هر دوگروه با هم مساوی باشند، چون هر دوی 

يه يك پرچم واحد هستند و از ، در زير سامسلمانان و اهل ذمه
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کنند و همه حقوق و مزايای يك دولت به يك نسبت استفاده می

باشند و چون مسلمانان در سرزمین اسالمی از اهل برخوردار می

نمايند، پس اهل را تامین میها آن کنند و آزادیذمه حمايت می

يه ، بايد به مسلمانان جزذمه در برابر آن دفاع و حمايت از آنان

کرده است و تا بپردازند و خداوند اين وظیفه را بر آنان واجب

که اهل ذمه اين وظیفه را انجام دهند، حمايت و محافظت و زمانی

توان گفت: باشد. و يا می، از آنان بر مسلمانان واجب میدفع اذيت

های دينی به خاطر يك نوع مالیات سرانه است و از اقلیّت

جهاد، و تأمین امنیّت جان و مال آنان  بودن از شرکت درمعاف

 شود.گرفته می

گرفته شود که برايشان کتاب و ديگران چیزی نبايد از اهل 

 دشوار است:

کتاب پیامبر صلی اهلل علیه وسلم دستور دادکه نسبت به اهل

وق برفق و مدارا رفتار کنید و آنان را به چیزی مکلف مسازيد که ف

 :حديث است طاقت و قدرتشان باشد. در
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) أال من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو کلفه فوق طاقته، أو أخذ منه 

 1شیئا بغیرطیب نفس فأنا حجیجه يوم القیامة(

کند يا او را به  ، ستمبستگانهر کس بر اهل ذمه و پیمان»

، مکلف سازد، من خصم اويم و حجت بر که فوق توانش استچیزی 

 «.علیه او هستم

وايت کرده است که: )لیس فی أموال أهل الذمة، إال ابن عباس ر

 در اموال اهل ذمه جز عفو و گذشت چیزی نیست(. . »2«العفو

 اما نکته جالب اينکه، بر غیر اهل کتاب هم جزيه مباح است.

اهلل در صحیح مسلم از بريده رَِضیَ اللَّهُ عَنْهُ روايت است: رسول

ای که امیری را بر لشکر يا سريهوَسَلََّم زمانیصَلَّی اللَُّه عََلیْهِ وَآلِِه 

نمود او و همراهانش را به تقوای اهلل و تعامل خیر با تعیین می

فرمود: )فَادْعُهُمْ إِلَی إِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ کرد و میمسلمانان امر می

 3أَوْ خِلَالٍ أَيَّتُهَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ ِمنْهُمْ وَُکفَّ َعنْهُمْ(

ها را به يکی از سه چیز دعوت کنید، هر کدام را پذيرفتند آن»

 خودداری کنید. و يکی ازها آن قبول نمايید و از کشتنها آن از

                                                           
 (471. صحیح غاية المرام ) 1

 (.19277. مصنف عبد الرزاق ) 2

 (1137). مسلم  3



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2284 

 

ابوحنیفه و در گرفتن جزيه بود. لذا طبق قول راجح )امام ها آن

و...(، جزيه از غیر يهود و مالك امام احمد بن حنبل،  امام روايتی

 «.شودینصاری هم پذيرفته م

 

دين پس با استناد به احاديث باال و آيات قرآن ) ال اکراه فی ال

 و...(، جزيه يکی از داليل آزادی دين و عقیده در اسالم است، و

 مقدار آن بسته به توان افراد است.

 آتاهُ  مِمَّا فَلُْینْفِقْ  ِرزْقُهُ َعلَیْهِ قُدِرَ َمنْ وَ سَعَتِهِ  ِمنْ سَعَةٍ ذُو لِیُنْفِقْ

 1يُْسراً ُعسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَیَجْعَلُ آتاها ما إاِلَّ نَفْساً اللَّهُ  يَُکلِّفُ  ال اللَّهُ

 خود وسیع امکانات از بايد دارند وسیعى امکانات که هاآن»

 انفاق دادهها آن به خدا آنچه از اندتنگدست کهها آن و کنند، انفاق

 داده او به که توانايى مقدار به جز را کس هیچ خداوند نمايند،

 قرار آسانى هاسختی از بعد بزودى خداوند کند،نمى تکلیف

 «.دهدمى

زی يعنی اگر ثابت شود که فقیر است و ناتوان، نه تنها از او چی

 گیرند، بلکه به او کمك هم خواهند نمود.نمی

                                                           
 7. سوره طالق، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2285 

 

وَالْعَامِلِینَ  إِنَّمَا الَصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاِکینِفرموده اهلل متعال: 

عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللّهِ وَابِْن 

 1السَّبِیلِ

زکات مخصوص فقیران، مساکین، گردآورندگان زکات، کسانی »

شود، آزادی بردگان، که جلب محبّتشان برای پذيرش اسالم می

 جهاد، و مسافران درمانده و ران، صرف در راهپرداخت بدهی بدهکا

 «.باشددورافتاده از مال و منال و خانه و کاشانه می

 

 

مسلمانی که با کفار دوستی و همکاری کنند نیز »شبهه: 

 679صفحه «...شوند مشمول کشتار می

 بَْعضُهُمْ أَوْلِیَاءَ النَّصَارَى وَ الْیهَُّودَ َتتَّخِذُواْ لَا ءَاَمنُواْ الَّذِينَ يَأَيهَُّّا

 الْقَوْمَ  يَْهدِى لَا اللَّهَ إِنَّ مِنهُّْمْ فَإِنَّهُ مِّنکُمْ يَتَوَلهَُّّم مَن وَ بَعْضٍ أَوْلِیَاءُ

 2الظَّالِمِینَ 

                                                           
 60. سوره توبه، آيه  1

 51. سوره مائده، آيه  2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2286 

 

 خود گاهتکیه را نصارا و يهود! ايدآورده ايمان که کسانى اى»

ها آن به شما از که کسانى و يکديگرند گاهتکیهها آن ندهید، قرار

 هدايت را ستمکار جمعیّت خداوند. هستندها آن از کنند تکیه

 .«کندنمى

اگر دکتر کانا)سُها( به اين آيه استناد کند، بايستی حديث 

را که به عنوان مقدمه آورده است پس بگیرد، زيرا مسلمان  1بخش

 گويد.ال اله اال اهلل می

 اسَ النَّ أُقَاتِلَ نْأَ )أُمِرْتُ: - وسلم علیه اهلل صلى - اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

 إاِلَّ نَفْسَهُوَ  مَالَهُ یمِنِّ صَمَعَ فَقَدْ  قَالَهَا فََمنْ اللَّهُ، إاِلَّ إِلَهَ ال: يَقُولُوا حَتَّى

 اللَّهِ( عَلَى وَحِسَابُهُ بِحَقِّهِ،

 هللا اال اله ال که بجنگم مردم با زمانی تا است شده امر من به »

 امان در مالش و جان بیاورد، شهادت که کسی و. باشند نگفته

 .«بود خواهد خدا با حسابش و آن، حق به مگر بود، خواهد

 ..پس کسی که ال اله اال اهلل بگويد، جان و مالش در امان است.

 دکتر کانا)سُها( است... ها سوتیاين يکی از ده

 کند.گیر ناشی خودش را ضربه فنی میبه قول دوستان؛ کُشتی
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مسلمانانی که رفتار یا گفتارشان داللت بر کفر »شبهه: 

 679صفحه «... شوند...کند هم مشمول کشتار می

است. دکتر کانا)سُها( فقط  14جواب اين سوتی، همان بخش 

 خواسته شلوغش کنه و بگه تعداد ُشبهات خیلی زياده!!!

و يك سوتی ديگری هم داده است، عنوان بحث را به صورت باال 

 مسلمانانی که رفتار يا گفتارشان داللت بر کفر کند»ده است آور

بعد بحث مرتد شدن را آورده است « شوند...هم مشمول کشتار می

و آن را با اعتقادات اهل سنت و تشییع خلط نموده است. زيرا 

 گويند!!!سنی و شیعه هر دو ال اله اال اهلل می

 اما بحث مرتد شدن:

که االن حکومت اسالمی ايران بايستی الف: اگر به قول شما بود 

نمود و هر روز عام میخوانند، قتلدرصد مردمش را که نماز نمی 70

شدند!!! و نیز ساير هزاران هزار نفر بخاطر برگشت از دين کُشته می

که حتی يك نفر هم بخاطر های اسالمی ... در حالیحکومت

های ن رسانهکشتند، همابرگشت از دين کشته نشده است. اگر می

پشتیبان شما )دکتر کانا)سُها(( آبروی دين و اسالم و... را به باد فنا 
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دادند. از گروه سیصد نفری شیاد شما تا حاال کدامیکتان می

 گوی شیاد...ايد!!! دروغشده بازداشت و يا کشته

خواهم اين ب: اينجانب با محوريت شما )دکتر کانا)سُها(( می

 موضوع را شرح دهم...

به نظر بنده شما يك مرتد هستید و حکم اعدام درباره شما يك 

وان امر کامالً عادالنه و بسیار نیکو است. يعنی اگر شما را به عن

 گوی اين منبع فتنه به قتل نرسانند، ديگرنويسنده شیاد و دروغ

 هیچ عدالتی وجود ندارد. داليل:

 از ربیشت فسادش و ترسختگرى فتنه... »الْقَْتل مِنَ  أَشَدُّ الْفِتْنَةُ 

 «... است کشتار و جنگ

قرآن و سنت، مرجع قانون اساسی کشور اسالمی است، و تمام 

شود و زندگی ها با مرجعیت اين دو منبع نوشته میقوانین و تبصره

مردم و سیاست شرعی و انتخاب خلیفه و اداره کشور و... با اين 

نماينده يهود هستید، شود. حال شمائی که قانون اساسی اداره می

شکن خواهید با اين کتاب مردم را از قانونمند بودن به قانونمی

بودن تغییر دهید و تمام محارم و منهیات را برای مردم حالل کرده 

و جامعه اسالمی را دچار تشويش و هرج و مرج و نابودی کنید. چه 

ر بسا در اين هرج و مرج، جان صدها نفر گرفته شود و هزاران نف
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 کار شدنقید و بند شوند و اين سکويی برای جنايتدين و بیبی

 باشد و...ها آن

اين در حالی است که شما ناقد کتاب و سنت نیستید و دشمن 

ن باشید. زيرا آيات و روايات را مطابق میل ملحدانه خودتاآن می

 ايد وروايت نموده و هزاران آيه و حديث ديگر را در نظر نگرفته

 دنبال جدا نمودن يك آيه و يا يك حديث از احاديث مشابهفقط به 

 ايد و قصدتان فقط دشمنی بوده و بس، نه تحقیقو مکمل خود بوده

و پژوهش و کاوش. زيرا يك محقق تمام آيات و احاديث را در نظر 

وافق کند. و نظرات مرا تحلیل و يا نقد و تايید میها آن گرفته بعد

د. نمايبا هم به صورت عادالنه مقايسه میو مخالف را نیز آورده و 

 تان نظرات مخالف و موافق راايیشما کجای اين کتاب هزار صفحه

ايد؟ شما کجای اين کتابتان نظرات متفاوت با هم مقايسه نموده

 قايسهمرا با هم آورده و ها آن مخالفین و يا موافقین و ادله و اسناد

 ...ايد...؟ هیچ کجا... هیچ کجا ونموده

عیار هستید، که به گر تمامپس شما يك دشمن و يك فتنه

هايت )يهود و نصارا( که دارند جنگ صورت مکمل با پشتیبان

ها هستید، و دهند، مشغول جنگ نرم با مسلمانسخت را انجام می
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بازی و دروغ و تهمت جوانان پاك اين مرز و بوم را با شیادی و حقه

 کنید.نت دور میو... از مسیر دين و قرآن و س

آيا اگر کسی در داخل خاك آمريکا بر علیه کشور آمريکا و 

پردازی بکند و مردم عامی را قانون اساسی آن همچون شما دروغ

به دو دسته تقسیم نمايد و قسمتی را تبديل به هنجارشکن و 

-شکن کند، اين کشور و اف بی آی.. چه بالئی به سرش میقانون

 آورند؟

ا هائیل و يا تو خاك انگلیس و يا تو خاك بودائیيا تو خاك اسر

 ها و...و حتی کمونیست

ام آيا اگر تو )دکتر کانا)سُها(( رهبر يك کشور ملحد شوی، و تم

گی قوانین کشورت ملحدانه باشد و مردم با اين قوانین ملحدانه زند

ه بام در آنجا پیدا شود و توماری دروغین کنند، و بنده سر و کله

ه که ات بنويسم، به طوری کقد بر علیه تو و قوانین ملحدانهعنوان ن

، های ملحدت باشدهدفم پايین آوردن تو و قتل تو و تمام تئورسین

 آنوقت توی کانا که هیچ عقیده و باوری نداری و از حساب و کتاب

 کنی؟ترسی، چگونه با من رفتار مینمی

 فکر کنم حاال کمی حکم مرتد را فهمیديد...
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 صَدٌّ  وَ َکبیرٌ  فیهِ  قِتالٌ  ُقلْ  فیهِ  ِقتالٍ  الْحَرامِ  الشَّْهرِ عَنِ  ئَلُونَكَيَسْ

 أَکَْبرُ ِمنْهُ أَهْلِهِ  إِخْراجُ وَ الْحَرامِ الَْمسْجِدِ وَ بِهِ کُفْرٌ  وَ اللَّهِ  سَبیلِ  عَنْ

 يَرُدُّوکُمْ حَتَّى يُقاتِلُونَکُمْ يَزالُونَ ال وَ الْقَْتلِ مِنَ أَکْبَرُ  الْفِتْنَةُ  وَ اللَّهِ عِنْدَ

 هُوَ وَ  فََیُمتْ دينِهِ  عَنْ  مِنْکُمْ  يَرَْتدِدْ  َمنْ وَ اسْتَطاعُوا إِنِ دينِکُمْ  عَنْ

 أَصْحابُ أُولئِكَ  وَ الْآخِرَةِ  وَ  الدُّنْیا فِی أَعْمالُهُمْ  َحبِطَتْ فَأُولئِكَ کافِرٌ

 1خالِدُونَ فیها هُمْ النَّارِ

: بگو کنند. سؤال حرام ماه در جنگ به راجع تو از( پیغمبر اى)»

 و خدا به کفر و خدا راه از خلق بازداشتن ولى بزرگ، است گناهى

 که) آن از حرم اهل کردن بیرون و خدا حرم حرمت کردن پايمال

 و است. ترىبزرگ گناه بسیار خدا نزد( شدند مرتکب مشرکان

 شما با پیوسته کافران و. است قتل از فسادانگیزتر گرى،فتنه

 خود دين از را شما بتوانند اگر آنکه تا کنند کارزار مسلمین

 شدبا کفر حال به و برگردد خود دين از شما از کس هر و برگردانند،

 باطل و ضايع آخرت و دنیا در اعمالشان اشخاصی چنین بمیرد تا

 خواهند( معذّب) همیشه آن در و جهّنمند اهل آنان و گرديده،

 .«بود

                                                           
 217. سوره بقره، آيه  1
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يسئلونك ) طلباسالم، آيین صلحدکتر کانا)سُها( توجه کن؛ 

 اسالم، حرمت ( است.عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر

 .تأيید کرده است -که پیش از آن مرسوم بود  -هاى حرام را ماه

ايمان شکن و بیتأيید اين حرمت و اين سازش با کفار پیمان

را  هانه تنها پیمانها آن ملحدان است. ولیآخرين حد مدارا با اين 

يکی پس از ديگری لغو نمودند، بلکه دست به فتنه و حتی نقشه 

 .ند..ترور و... رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم و يارانش را نیز زد

ولین نامه و اها بار پیمانيهوديان مدينه را به ياد آوريد که ده

 مابین مسلمانان و اهل کتاب قانون اساسی و معاهده سازشی را که

ن انشاپیمانو کافران بسته شده بود را زير پا گذاشته و با کفار و هم

در مکه يکی شده و به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم و اصحاب 

گرانقدرشان خیانت کردند و شمشیر از پشت بر پیکر اسالم وارد 

 کردند.

-ئنین و فتنهاسالم دين سازش و صلح است. ولی به شدت با خا

زش کند. اسالم با کافرانی که از در صلح و ساگران نیز برخورد می

و ها آن واقعی با مسلمانان نه تنها هیچ کاری ندارند، بلکه از

 کند.عقايدشان نیز محافظت می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2293 

 

جايی که اسالم با دشمنان نیز رعايت عدالت و راستی و درستی 

 شمن نیستند چه؟هايی که درا واجب نموده است، حال برای آن

 ال وَ بِالْقِسْطِ  ُشهَداءَ ِللَّهِ قَوَّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 اتَّقُوا وَ لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أاَلَّ عَلى قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنَّکُمْ

 1تَعَْملُونَ  بِما خَبیرٌ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ

 و عدالت به و بوده استوار و پايدار خدا براى ايمان، اهل اى»

 رب گروهى عداوت نبايد را شما البته و باشید، گواه درستى و راستى

 تقوا به که کنید عدالت رويد، بیرون عدل راه از که دارد آن

 ره به خدا البته که بترسید، خدا از و است،( عمل هر از) ترنزديك

 . «است آگاه کنیدمى چه

و . )عدالتى حتى در مورد دشمنان ناپسند و حرام استبىپس 

 (اليجر منکم شنئان قوم على اال تعدلوا

و  نکته: اين آيه در آخرين سال زندگی رسول اهلل صلی اهلل علیه

 المائده( 8سلم نازل شد... )

                                                           
 8. سوره مائده، آيه  1
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عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو َرضِی اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِیِّ صلی اهلل علیه 

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا َلمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيَحهَا تُوجَدُ )وسلم قَالَ: 

 .1(مِنْ مَسِیرَةِ أَرْبَعِیَن عَامًا

 : نبی اکرم صلی اهللگويدبن عمرو رضی اهلل عنهما می عبد اهلل

هرکس فرد معاهدی )کافری که با مسلمانان، »علیه وسلم فرمود: 

-عهد و پیمان بسته است( را بکشد، بوی بهشت به مشامش نمی

رسد. هرچند که بوی بهشت از مسافت چهل سال راه، به مشام 

 «.رسدمی

 يخُِّْرجُوکمُ لَمْ وَ الدِّينِ  فىِ  يُقَاتِلُوکُمْ لَمْ الَِّذينَ  عَنِ  اللَّهُ   يَنَْهئکمُ لَّا

الُْمقْسِطِینَ*  يحُِّبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیهِّْمْ تُْقسِطُواْ وَ  تَبرَُّّوهُمْ أَن دِيَارِکُمْ مِّن

 مِّن أَخْرَُجوکُم وَ الدِّينِ فىِ قَاتَلُوکُمْ الَّذِينَ  عَنِ اللَّهُ يَنهَّْئکُمُ إِنَّمَا

 َفأُوْلَئكَ يَتَوَلهَُّّمْ  مَن وَ  تََولَّوْهُمْ أَن خْرَاِجکُمْإِ عَلىَ  ظَاهَرُواْ  وَ  دِيَارِکُمْ

 2الظَّالِمُونَ* هُمُ

 کسانى به نسبت عدالت رعايت و کردن نیکى از را شما تنها»

 بیرون ديارتان و خانه از و نکردند پیکار شما با دين امر در که

 دوست را پیشگانعدالت خداوند که چرا کند،نمى نهى نراندند

                                                           
 3166 بخاری:.  1

 9و  8. سوره ممتحنه، آيات  2
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 با دين امر در که کندمى نهى کسانى دوستى از را شما تنها *.دارد

 بیرون به يا راندند، بیرون هايتانخانه از را شما و کردند، پیکار شما

 کس هر و کنید، دوستىها آن با که اين از کردند کمك شما راندن

 .«است ستمگر و ظالم دارد دوست راها آن

 و آخرين آيه در اين باب:

 عَلى لَوْ  وَ لِلَّهِ  ُشهَداءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامینَ کُونُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 بِهِما أَوْلى فَاللَّهُ فَقیراً أَوْ َغنِیًّا يَکُنْ إِنْ اْلأَقْرَبینَ  وَ الْوالِدَيْنِ أَوِ أَنْفُسِکُمْ

 بِما کانَ اللَّهَ  َفإِنَّ تُعْرِضُوا وْأَ تَلْوُوا إِنْ وَ  تَعِْدلُوا أَنْ الْهَوى تَتَّبِعُوا فَال

 1خَبیراً  تَعْمَلُونَ

 دهید گواهى خدا براى و باشید عدالت نگهدار ايمان، اهل اى»

 هر براى) باشد، شما خويشان و مادر و پدر يا خود ضرر بر چند هر

 رعايت) به خدا غنى، يا باشد فقیر اگر( دهیدمى شهادت کس

 پیروى( شهادت و حکم در) شما پس است، اولىها آن (حقوق

 رد) را زبان اگر و. نداريد نگاه عدالت مبادا تا نکنید نفس هواى

 خدا کنید خوددارى( حق بیان از) يا بگردانید( خود نفع به شهادت

 . «است آگاه کنید چه هر به
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تهديد خداوند نسبت به کسانى که از اجراى عدالت سرباز زنند 

.. ه .کونوا قومین بالقسط شهداء للّ. )کنند و يا در اجراى آن کوتاهى

 (فإنّ اللّه کان بما تعملون خبیراً

پس اسالم دين مصالحه و عدالت و صداقت و راستی و درستی و 

پاکی است و برای برقراری و ايجاد اين صلح و صداقت و راستی و 

-ها میها و فتنهعدالت با کسانی که شروع به نبرد و انواع جنگ

 کند:شدت برخورد میکنند به 

 بَیْنَهُم رُحَماءُ  الْکُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ َمعَهُ الَّذينَ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ

...1 

 با و گیرسخت کفار برابر در همراهانش و خدا رسول محمد»

 «مهربانند... يکديگر

اين کافران همان کافرانی هستند که در جنگ بدر و احد و 

-کیلومتری بین مکه و مدينه را طی می 450فاصله احزاب و... 

 شدند.نمودند و در مدينه با مسلمانان درگیر می
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دکتر کانا)سُها( جنگ احزاب و خندق دور مدينه و جنگ بدر و 

احد و...که در فاصله نزديك مدينه صورت گرفت، چه کسی به چه 

 کسی حمله نمود...؟

 غالب و اکثريتدر فتح مکه چند نفر کشته شدند؟ جايی که 

 گفتند.مشرك و کافر بودند و ال اله اال اهلل را نمیها آن

دکتر کانا)سُها( چرا روايات را وارون و مطابق طبع جاهلی 

 ای؟ چرا از اهلل جل جالله شرم نداری!!!خودت چیده

و  گران )يهوديان( از داخل خود مدينه بارهااين کافران و فتنه

اهلل علیه و سلم را نموده بودند.  بارها قصد ترور پیامبر صلی

 ترور اش اخراج شده بود و بارها تهديد به قتل وپیامبری که از خانه

های خود و دوستانش را شد )حتی در مکه( و تمام اموال ودارائی

 کفار گرفته بودند و در مدينه هم به دنبالش بودند.

ران گنهپیامبر صلی اهلل علیه و سلم با اين منافقان و کفار و فت

 که قصد مسالحه و سازش داشتند.ها آن سر جنگ داشت نه با
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جواز شکستن قرار داد در صورت ترس شکستن »شبهه: 

 681صفحه «... از طرف کفار...

ا سوره انفال ر 58دکتر کانا)سُها( برای اثبات مدعای خود آيه 

 آورده است...

 ال اللَّهَ إِنَّ  سَواءٍ َعلى إِلَْیهِمْ فَانْبِذْ خِیانَةً قَوْمٍ  مِنْ تَخافَنَّ إِمَّا وَ

 1الْخائِنینَ  يُحِبُّ

و اگر از گروهی ترس خیانت داری ]پیمانشان را[ به سويشان » 

 «دارد.بینداز به طور يکسان زيرا خدا خائنان را دوست نمی

 پاسخ:

سال نزول؛ اول هجری. منبع سايت جهانی 

 www.alketab.comالکتاب؛

 آيه:نکات 

ه خیانت، حتى نسبت به کافران، امرى ناروا و در پى دارندالف: 

فانبذ إلیهم على سواء إن اللّه اليحب )محرومیت از محبت خدا 

 (الخائنین
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ها بدون آگاه ساختن اعتبار شمردن و الغاى عهدنامهبىب: 

 فانبذ إلیهم على سواء إن اللّه اليحب. )طرف مقابل، خیانت است

 لتعلی «...إن اللّه »اشت فوق بر اين اساس است که برد (الخائنین

باشد. يعنى اگر اين دستور )آگاه ساختن دشمن  «سواء على» براى

-کارى و خداوند خیانتبه لغو عهدنامه او( را اجرا نکنى، خیانت

 .کاران را دوست ندارد

هاى شکنان و کسانى که در انديشه شکستن پیمانپیمانج: 

 إن الّله اليحب. )محروم از محبت خداوند هستندخويشند، خائن و 

 (الخائنین

م و إما تخافن من قو)لزوم برخورد با دشمن، همانند خود او د: 

ا را تساوى ب« سواء»برخى مراد از  (خیانة فانبذ إلیهم على سواء

 اند. برداشت فوق بر اساسدشمن در برخوردها و عملکردها دانسته

 .اين معناست

-ادتر اصول و مبانی لغو قراردزيبايی هرچه تمام پس اين آيه به

ز ها را بیان نموده است و با آوردن کلمه خیانة و الخائنین که ا

رحمت و محبت اهلل جل جالله دور هستند، موضع را برای همیشه 

 وارد اخالق و تعهد و عدالت و معرفت و... نموده است.
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 د قرارداد راپس اين آيه هم نیات قبل و هم نیات بعد و هم خو

کند )يعنی اگر هدف از لغو قرار وارد فیلتر و سنجش خیانت می

 داد، نیات شوم و پلید باشد نیز خیانت است...(

 نتیجه:

اعتبارى عهدنامه آنان، پس از لزوم مطلع ساختن دشمن از بى

 إلیهم و إما تخافن من قوم خیانة فانبذ)اعتبار دانستن آن الغا و بى

على »به معناى مساوى و برابر بودن است. « سواء» (على سواء

، يعنى است« إلیهم»و ضمیر در « فانبذ»حال براى ضمیر در « سواء

وى مساوى هستید. و مراد از مسا در حالى که تو و آنان در اين امر

امه ناند، تساوى در آگاهى به لغو پیمانبودن، چنانچه مفسران گفته

اين معنا را  (ان )فانبذ إلیهماست. افکندن عهدنامه به طرف آن

 .تأيید مى کند

 از اين رو پس از آگاهی دو طرفه اين پیمان لغو خواهد شد، نه

ر اينکه پیمان بدون آگاهی لغو شود. اين به معنای خیانت است دکت

د توانن)کافران( نیز میها آن کانا)سُها( و اين حق دو طرفه است؛

ن ما قرارداد و يا پیمانی مابیاعالم کنند که از اين تاريخ به بعد 

 نیست چون ما به شما اعتماد نداريم.
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الزم است که بدانید، قوانینی که در اسالم بر مبنای قرآن و 

سنت وجود دارد بر خود مسلمانان نیز هست و دشمنان اسالم نیز 

توانند بر اين آيات استناد کنند و در صورت ترس و يا عدم می

 ها را لغو کنند.نامهناعتماد قراردادها و پیما

-اما دکتر کانا)سُها( در ادامه و برای مثال، جريان يهود بنی

 مثالً» قینقاع را آورده است و متاسفانه اين جمله را آورده است 

، قینقاع قرارداد ترك مخاصمه داشت. در بازارمحمّد با يهود بنی

زرگری يهودی موجب آشکار شدن آلت تناسلی زنی مسلمان شد. 

فرد مسلمان زرگر را کشت. دقت کنید انسانی را بخاطر آشکار  يك

شدن آلت تناسلی زنی کشت. سپس چند يهودی آن مسلمان قاتل 

-یی بنرا کشتند. محمد همین واقعه را بهانه قرار داد و به طائفه

 قنقاع حمله کرد و کشتار کرد تا پیروز شد.

اسحاق ه سیره ابنقنقاع باوالً: دکتر کانا)سُها( برای ماجرای بنی

استناد نموده است. الزم است که اين بند مهم و بنیادين را نیز از 

ای بود که قینقاع نخستین قبیلهبنی»نمود: اسحاق روايت میابن
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را شکست و با مسلمانان به  )مابین مسلمان و يهوديان( پیمان

 1«ستیز برخاست

نقل اين ماجرا نمائی دکتر کانا)سُها( را در دوماً: دروغ و بزرگ

-ی بنیبینیم )محمد همین واقعه را بهانه قرار داد و به طائفهمی

قنقاع حمله کرد و کشتار کرد تا پیروز شد(. در اين جنگ هیچ 

 يهوديان کشتاری صورت نگرفت و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به

 2بروند و... شام به و کنند کوچ آن اطراف و مدينه از که داد دستور

 پسر شاس» نام به يهودى پیرمردى: گويدمى اسحاق : ابنسوماً

 از تن چند کنار از. بود اسالم ضد و توزکینه حسود، بسیار «قیس

 به هم با و آمده گرد مجلسى در که خزرج و اوس از پیامبر ياران

 دوستى و صفا و الفت و انس از. کرد گذر بودند، نشسته گفتگو

: گفت و برآشفت -بودند هم دشمن جاهلى زمان در که -آنان

 درها آن اگر خدا به. اندآمده گرد سرزمین اين در «قیلهبنى» سران

 جوانى به. گرفت خواهند قرار و آرام ما از باشند ماندگار جااين

 از و بنشیند و برود آنان نزد تا داد بود، دستور همراهش که يهودى

 و کند ياد آن سوابق از و[ گذشته در داخلى جنگ] بعاث، روز

                                                           
 561، ص 2ابن اسحاق ، ج .  1
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 و پلید] جوان آن. بخواند ايشان بر را زمان آن اشعار از برخى

 به آنان نتیجه در. نشست گفتگو به آنان با و رفت[  منشابلیس

 به سواره طرف، دو از نفر دو که اين تا برخاستند تفاخر و کشمکش

 آنان از يکى. نمودند آغاز را پرخاشگرى و بردند حمله يکديگر

 هر. گیريممى سر از را پیشین جنگ همان بخواهید، شما اگر: گفت

 و کردند آمادگى اعالم و برآشفتند و شدند خشمناك طايفه دو

-در حرکت به اىويژه جايگاه طرف به و دادند سر را جنگ جنگ

 .شود شروع جنگ بود نزديك و آمدند

 و رفت آنان نزد مهاجران از تن چند با. رسید پیامبر به خبر اين

 که آن وصف با. بترسید خدا از بترسید، خدا از! مسلمانان اى: گفت

 فراهم برايتان را هدايت راه خداوند و هستم شما میان در من

 میان از را جاهلى قانون و رسم فرموده، سرافرازتان و آورده

 و انس هايتاندل میان و کرده بیدارتان گمراهى و کفر از برداشته،

 !ايد؟برخاسته جاهلى دادخواهى به اکنون است، انداخته الفت

 يهوديان کید و شیطان فريب و راه اين، که فهمیدند مسلمانان

 به پیامبر خدمت در و بوسیدند را همديگر و افتادند گريه به است،
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 خداوند و .پذيرفتند را سخنانش دل و جان با و بازگشتند شهر

 1.نمود خاموش را قیس پسر شاس ديرينه، دشمن کینه آتش

 أعظمك ما فقال الکعبة إلى يوما عمر بن الله عبد نظرچهارماً: 

 کعبه به عمر يعنی ابن .منك حرمة أعظم والمؤمن حرمتك وأعظم

. هستی حرمت دارای و بزرگوار( اهلل نزد)فرمود چقدر  و کرد نگاه

 و اهلل نزد هم) .است بیشتری حرمت دارای هم تو از مومن انسان اما

 2مردم(. نزد هم

 

 عَلَیْهِ اهللُ  صَلّى اللَّه رسُول أنَّ  عنْهُ اللَّه رضی هُرْيرة أبی وعن

 .3«وَمَالُهُ وعِرْضُهُ  دَمُهُ: حرَام المُسْلِمِ َعلى المُسلِمِ کُلُّ »: قَال وسَلَّم

 اهلل صلی اهلل رسول :که است روايت عنه اهلل رضی هريره ابو از»

 است، حرام مسلمان بر مسلمان چیز همه: فرمود وسلم علیه

 .«مالش و آبرويش خونش،

 

                                                           
 291:،ص ناب . باده 1

 حسن:  األلبانی اإلمام قال .وابنحبان الترمذی أخرجه . حسن 2

 مسلم . رواهُ 3
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جايی که آن يهودی خبیث به ناموس مسلمانی تعرض نموده و 

گناه را مضحکه خود و ناموسش را نمايان نمود و آن زن بی

دوستانش قرار داده؛ مسلمانی که خون و آبرو و مالش؛ حتی برای 

ساير مسلمانان هم حرام است؛ افرادی شیاد مانند تو )دکتر 

ه و غیرتی بیان نمودها(( چگونه اين ماجرا را با نهايت بیکانا)سُ

دقت کنید انسانی را بخاطر آشکار شدن آلت تناسلی »گوئی می

ت دانی؛ اين در حالی اسو اين کار را کاری معمولی می« زنی کشت.

که زنان مومن خواهران و مادران ما هستند و دفاع از ناموس 

 ت.خواهر و مادر با جان هم واجب اس

هِیٌد شَهِ فَهُوَ أَْهلِ ونَدُمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ َشهِیدٌ وَمَنْ قُتِلَ 

 .ِهیدٌ َفهُوَ شَ دَمِهِ  ونَوَمَنْ قُتَِل دُوَن دِينِهِ َفهُوَ َشهِیدٌ وَمَنْ قُِتلَ دُ

هر کس در راه دفاع از مال، ناموس و دين خود کشته شود، »

 1.«شهید است
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هائی از تأیید جنایات جنگی محمد... :  شبهه: مثال

  683صفحه «...زنی محمد تایید دومین کاروان»

 پاسخ:

مغیرة بن شعبة قبل از اسالم از قطّاع طُرُق و راهزن بود،  

 رنف 13ور شد و های مشرکین حملهبطوريکه روزی به يکی از قافله

بهمراه پادشاه مصر  "مقوقس"را کشت و هدايايی را که از ها آن

داشتند غارت کرد، ولی هنگامی که برای مسلمان شدن نزد پیامبر 

صلی اهلل علیه و سلم آمد، آن اموال و هدايای غارت شده نیز 

در  بهمراه خود نزد پیامبر صلی اهلل علیه و سلم آورد، تا نظرش را

يد آمورد بیان کند که آيا بعنوان غنیمت مشرکین بحساب می آن

 ؟يا نه

أما اإلسالم فقد قبلنا، )ی اهلل علیه و سلم به او فرمود: پیامبر صل

 1(وأما المال فإنه مال غدرٍ ال حاجة لنا فیه

اسالم آوردنت را قبول داريم، ولی به مالت نیازی نداريم زيرا »

پس « .گرفته شدهشکنی و خیانت و...( )پیمان )اين اموال( با غدر
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ه شد زيرا از اموال اسالمش پذيرفته شد ولی آن اموال برگرداند

 «.غدر بود

 زنی...اما در مورد کاروان

ها و غزواتی را که به منظور ملحدان و مشرکان تمام سريه

های زنی و اعالم وجود و هوشیاری برای جلوگیری از حملهگشت

ناگهانی و... توسط مسلمان در مدينه و اطراف مدينه انجام شده 

 اند. اين درمواجهه نموده زنیاست را با تهمت راهزنی و کاروان

 است که تمام اسناد و شواهد دال بر اين است که هیچ کدام حالی

جهاد  اند و اصالً آياتبه منظور دزدی و چپاول بیرون نرفتهها آن از

 هم نازل نشده بود...!!!

 سال شعبان ماه جحش در اللّه عبد سريه از و آيات جهاد پس

 :اهلل جل جالله فرمود شد. واجب مسلمانان بر هجری دوم

ال  اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا ال وَ يُقاتِلُونَکُمْ الَِّذينَ اللَّهِ  سَِبیلِ  فِی قاتِلُوا وَ

 حَیْثُ  ِمنْ أَخْرِجُوهُمْ وَ ثَقِْفتُمُوهُمْ َحیْثُ اقُْتلُوهُمْ وَ. الْمُْعتَدِينَ يُحِبُّ

 الْمَسْجِدِ عِنْدَ  تُقاتِلُوهُمْ ال وَ الْقَتِْل، مِنَ  أَشَدُّ الْفِتْنَةُ  وَ أَخْرَجُوکُمْ

 جَزاءُ  کَذِلكَ فَاقُْتلُوهُمْ، قاَتلُوکُمْ فَإِنْ فِیهِ يُقاتِلُوکُمْ حَتَّى الْحَرامِ
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 تَکُونَ  ال حَتَّى قاتِلُوهُمْ وَ. رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ  فَإِنَّ  انَْتهَوْا فَإِنِ . الْکافِرِينَ

  1.الظَّالِمِینَ عَلَى إِلَّا عُدْوانَ  فَال انْتَهَوْا َفإِنِ لِلَِّه، لدِّينُ ا يَکُونَ وَ  فِتْنَةٌ

 از ولى بجنگید؛ جنگند،مى شما با که کسانى با خدا راه در»

 ار تجاوزکاران خداوند چون ؛(نباشید آغازگر و) نگذريد در اندازه

 و بکشید را آنان يافتید؛ دست آنان بر که جا هر و. داردنمى دوست

 فتنه چون برانید؛ بیرون را آنان راندند، بیرون را شما که گونه همان

 اب الحرام مسجد کنار در( همه اين با و) است بدتر قتل از( شرك):

 .درآيند جنگ به جا آن در شما با که آن مگر نکنید، کارزار آنان

 چنین کافران کیفر که بکشید را آنان جنگیدند، شما با اگر پس

 آنان با و. است مهربان آمرزگار خداوند ايستادند، باز اگر. است

 الهى دين فقط دين، و نماند باقى شرك فتنه ديگر تا کنید پیکار

 روا ستمکاران بر جز تجاوز برداشتند، دست اگر پس. باشد

 .«نیست

 

 2ها و غزوات تا قبل از جنگ بدر کبریحال بررسی سريه

                                                           
 193تا  190. سوره بقره، آيات  1

 هشام ابن المعاد، زاد ...244:،ص ناب)الرحیق المختوم( . باده 2
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 ماه برابر هجرى، اول سال رمضان در. «البحر سیف» سريه -1

 تن سى که حمزه به را سريه اين فرماندهى پیامبر،. م 623 مارس

 نکاروا برابر در تا نمود؛ واگذار داشت، همراه به را مهاجران از

 آن. دهند نشان را خود و ببینند سان گشت،برمى شام از که قريش

 .بود همراهشان ابوجهل و بودند مرد نفر سیصد کاروان

 سال آوريل ماه برابر. ه يکم سال شوال ماه در. رابغ سريه -2

 به را عبدالمطلب پسر حارث پسر عبیده خدا، پیامبر. م 623

 را سواره مرد شصت مهاجران از و کرد منصوب سريه آن فرماندهى

 .فرستاد عبیده همراه به و برگزيد

 اب برابر. ه يکم سال قعده ذى ماه در سريه اين خّرار. سريه -3

 یستب با را وقاص ابى پسر سعد پیامبر،. افتاد اتفاق. م 623 مى ماه

 همنطق از اما دهند؛ نمايش قريش کاروان مقابل در تا فرستاد سوار

 به روز در. کردند حرکت سواره گروه آن. نگذارد فراتر پا خرّار

 اج آن به پنجم روز صبح تا پیمودندمى راه شبانه و رفتندمى کمین

 -سعد پرچم. بود گذشته خرار از پیش روز قريش کاروان. رسیدند

 .بود عمرو پسر مقداد پرچمدار و سفید -عنه اللّه رضى

 برابر. ه دوم سال صفر ماه در غزوه اين. يا ودّان ابواء غزوه -4

 کار که آن از پس پیامبر. افتاد اتفاق. م 623 سال آگوست ماه
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 مرد هفتاد با شخصاً نمود، واگذار عباده پسر سعد به را مدينه

 را مسلمانان توان قريش تا کرد؛ حرکت ودان و ابواء طرف به مهاجر

 .ببینند

 سپتامبر ماه و. ه دوم سال االول ربیع ماه در. بُواط غزوه -5

 طبوا طرف به انصار و مهاجران از تن دويست با پیامبر. م 623 سال

 مرد نفر صد يك که قريش کاروان مقابل در کرد ؛تا حرکت

 کرد؛مى حمايت را آن جمحى خلف پسر امیه و بودند سلحشور

 به وقتى اما. بود شتر پانصد و هزار دو کاروان، آن در. دهند نمايش

 پیکارى و نیافتند را قريش از کسى رسیدند؛ رضوى ناحیه از بواط

 -وقاص ابى پسر سعد پرچمدار و سفید رنگ با نیز پرچم. نداد رخ

 .بود -السّالم علیه

 سپتامبر ماه و. ه دوم سال االول ربیع ماه در. سفوان غزوه -6

 از گروهى و مناسب برگ و ساز با فهرى جابر پسر کرز. م 623 سال

 هاچراگاه در مدينه مردم شتران و گوسفندان از برخى بر مشرکان

 با و گماشت خود جاى به را حارثه پسر زيد پیامبر،. زد دستبرد

-دره به تا رفت بیرون مدينه از او جستجوى به يارانش از تن هفتاد

 را همدستانش و کرز اما رسید؛ بدر نزديکى در سفوان نام به اى
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 اول بدر جنگ را سفر اين نويسانسیره. بازگشت مدينه به و نیافت

 .اند نهاده نام

 علیه -طالب ابى بن على پرچمدار و رنگ سفید غزوه اين پرچم

 .بود -السّالم

 جابر پسر کنندگان جنگ بودند، توسط کرزپس مشرکان شروع

 بودند که منطقه را ناامن نموده بودند.ها آن فهرى. و

پس از اين ماجرا مسلمانان به شدت منطقه را تحت کنترل 

ها و دزدان قريش به شدت به مدينه نزديك داشتند. زيرا کاروان

 شدند.می

 سال الثانى جمادى و االول جمادى ماه در ذوالعشیره غزوه -7

 -حضرت. داد رخ م 623 سال دسامبر و نوامبر ماه برابر. ه دوم

 رانمهاج از تن دويست يا پنجاه و يکصد با -سلّم و علیه اللّه صلّى

 مدينه از آرايىصف و نوبتى سوارى براى شتر نفر سى و داوطلب

 .رفت بیرون

. م 624 سال موافق. ه دوم سال رجب در. نخله سريه -8

 به مهاجران از نفر دوازده با را اسدى جحش پسر اللّه عبد پیامبر،

در اين سريه درگیری  .داشتند شتر يك نفر دو هر. فرستاد «نخله»
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پیش آمد و يکی از مشرکان کشته شده و دو نفر ديگر اسیر شدند 

 و به نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آورده شدند.

 او برای -وسلم علیه اهلل صلى- خدا اين در حالی بود که رسول

 از روز دو تا ننگرد آن در که دادند دستور او به و نوشتند، فرمانی

 از پس و افتاد، راه به عبداهلل. کند نظر آن در آنگاه شود؛ دور مدينه

 فی نظرت اذا) :بود شده نوشته نامه آن در. خواند را آن راه روز دو

 عیر بها فترصد والطائف؛ مکة بین نخلة تنزل حتى فامض هذا کتابی

 من نامه اين در که آنگاه» (.أخبارهم من لنا تعلم و قريش،

 طائف و مکه فیما بین نخله به تا برو پیش همچنان نگريستی،

 درباره و برسد، راه از قريش کاروان تا شو منتظر آنجا در برسی؛

 «!کن خبر کسب ما برای کاروانشان و آنان

 را اسیر دو آن -وسلم علیه اهلل صلى- خدا رسول آن از بعد

 1پرداختند. وارثانش به را مقتول بهایخون و فرمودند، آزاد

 حال شرح ماجرا: 

 : مینويسد مغازی کتاب در واقدی

                                                           
، 242، 241، 240، 239،ص؛  ناب )الرحیق المختوم( منابع: باده.  1

 للعالمین رحمه و 605 تا 1/561 هشام ابن و 85 تا 2/83 )زادالمعاد243

 (470 تا 468 و 216 ،215 ،116 ،1/115



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2313 

 

 الشَّهرِ فِی بِالقِتالِ - وسلم علیه اهلل صلى - اهللِ رَسُولُ أَمَرَهُم )ما

 أَخبارَ يَتَحَسَّسُوا أَن أَمَرَهُم إِنَّما الحَرامِ الشَّهرِ  الغَیرِ وَ الحَرامِ

 .1قُرَيشٍ(

 بود نداده فرمان راها آن – وسلم علیه اهلل صلى - خدا رسول»

 ادهد دستور ايشان به تنها بجنگند، ديگر ماه در يا حرام ماه در که

 .«آورند بدست را قريش اخبار تا بود

 :نويسدمی "رسول اهلل سیره" کتاب در هشام ابن

 المدينَةَ - وسلم علیه اهلل صلى - اهلل رَسُولِ  عَلی قَدِمُوا )فَلَمّا

 وَ  اأَلسیرَينِ و العیرَ فَوَقَّفَ. الشَّهرِالحَرامِ فِی بِقِتالٍ أَمَرتُکُم ما:  قالَ

 اهلل صلى - اهلل رَسُولُ ذِلكَ قالَ  فَلَمّا. شَیئاً ذلِكَ  مِن يَأخُذَ أَن أَبی

 عَنَّفَهُم و هَلَکُوا قَد أَنَّهُم ظَنُّوا وَ القَومِ أَيدِی فی ما سُقِطَ  ِ وسلم علیه

 2.َصنَعُوا( فیما المُسلِمینَ  مِنَ إِخوانُهُم

 - خدا رسول بر مدينه در( يارانش و جَحش بن عبداهلل) چون»

 را شما من: گفت بدانها پیامبر شدند وارد - وسلم علیه اهلل صلى

 دو و کاروان آنگاه. کنید پیکار حرام ماه در که بودم نداده فرمان

 را مزبور اموال از چیزی آنکه از فرمود و بازداشت را اسیر مرد

                                                           
 16 ص ،1 ج . المغازی، 1

 (604 و 603 ص ،1 ج هشام، ابن . سیرة 2
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 وسلم علیه اهلل صلى - خدا رسول همینکه. نمود خودداری برگیرد

 شدند پشیمان خود کار از يارانش و عبداهلل گفت را سخن اين -

 نیز مسلمانشان برادران و اندافتاده در هالکت به که کردند وگمان

 .«نمودند سرزنش بودند، کرده که کاری در آنان را

 :نويسدمی خود تاريخ در طبری

 لِعَبدِ  يَعنی - ِکتاباً لَهُ  - وسلم علیه اهلل صلى - اهللِ  رَسُولُ  )کَتَبَ

 يَنظُرَ ثُمَّ يَومَینِ يَسیرَ حَتّی فیهِ اليَنظُرَ أَن أَمَرَهُ وَ _ جَحش بنِ اهللِ

 سارَ  َفلَمّا أَصحابِهِ، مِن أَحداً واَلَيستَکرِهَ بِهِ أَمرَهُ لَهُ فَُیمضِی فیهِ

 إِذا وَ":  فیهِ فَِإذا فیهِ، نَظَرَ وَ الکِتابَ فََتحَ يَومَینِ  جَحش بنِ عَبدُاهللِ

 الطّائِفِ وَ مَکَّةَ بَینَ  نَخلَةَ  تَنِزلَ حَتّی فَسِر هذا کتابی فی نَظَرتَ

 فِی عَبدُاهللِ نَظَر فَلَمّا أَخبارِهِم مِن لَنا تَعلَم وَ قُرَيشاً بِها فَتَرَصَّد

 - اهلل رَُسول أَمَرَنی قَد ِلأَصحابِهِ قالَ ُثمَّ. طاعَةٌ و سَمعٌ :  قالَ الکِتابِ

 حَتّی قُرَيشاً ِبها فَأَرصَدُ نَخلَةَ إلی أُمضِیَ أَن  ِ- وسلم علیه اهلل صلى

 1(.... ِمنکُم أَحَداَ أَستَکرِهَ أَن نَهانی وَقَد بِخَبَرٍ مِنهُم آتِیَهُ

 جحش بن عبداهلل برای - وسلم علیه اهلل صلى - خدا پیامبر»

 راه روز دو تا ننگرد نامه آن در که داد دستور و نوشت اینامه

                                                           
 411 و 410 ص ،2 ج الطّری، . تاريخ 1
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 داده دستور او به پیامبر که را وآنچه بخواند را نامه سپس، پیمايد

 خود با رفتن به را نیز خويش ياران از هیچیك و کند اجراء بود

 پیامبر نامة سپرد راه روز دو چون جحش بن عبداهلل. نسازد مجبور

 نامه در چون":  که بود اين مضمونش کرد، نگاه آن ودر گشود را

 فرود - طائف و مکّه میان - نخله محلّ تابه کن حرکت افکندی نظر

 آگاهی ما برایها آن اخبار از و باش قريش مترصّد آنجا در و آيی

 بردارم،فرمان: گفت خواند را نامه همینکه عبداهلل "...آور بدست

 من به - وسلم علیه اهلل صلى - خدا رسول گفت يارانش به سپس

 خبری تا باشم قريش مترصّد آنجا در و رَوَم نخله به که داده فرمان

 به را شما از کسی اينکه از نموده نهی مرا و ببرم او برای ايشان از

 .«...سازم مجبور خود با رفتن

 تریبزرگ گناهان و جحش بن عبداهلل گناه دربارة کريم قرآن

 :فرمايدمی چنین انصاف کمال با داشتند،می روا مکّه مشرکان که

 وَصَدٌّ  کَبِیرٌ  ِفیهِ ِقتَالٌ قُلْ فِیهِ قِتَالٍ الْحَرَامِ  الشَّهْرِ  عَنِ يَسْأَلُونَكَ

 عِنْدَ  أَکْبَرُ  مِنْهُ  أَْهلِهِ وَإِخْرَاجُ الْحَرَامِ  وَاْلمَْسجِدِ بِهِ وَکُفْرٌ  اللَّهِ  سَِبیلِ  عَنْ

 1... اللَّهِ

                                                           
 217 . سوره بقره، آيه 1
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ماه  اين در جنگ: بگو پرسند؟می حرام ماه در جنگ از را تو»

 خدا به و بستن مردم روی به را خدا راه ولی است بزرگی( گناه)

 از را ساکنانش و نداشتن را مسجدالحرام حرمت و کفر ورزيدن

 !.«...است تربزرگ نزدخدا بیرون راندن، آنجا

 يمهکر آية اين نگاران،سیره اعتراف به و مفسّران همة اتّفاق به

 قرآن شود،می مالحظه چنانکه و شده نازل نخله سرّية دربارة

 رخ داد حرام ماه در که را يارانش و جحش بن عبداهلل جنگ مجید

 خدا توحید که شمردمی تربزرگ را قريش گناه ولی کندمی محکوم

 و کردندمی دور وی نيیآ از اجبار به را مردم و نمودند انکار را

 هب ستمگری، و زورگويی همین و راندند بیرون مکّه از را مسلمانان

 رب ستم و نمايند مقاومت مشرکان برابر در که دادمی حق مسلمانان

 .کنند دفع را حق نيیآ به وتجاوز خود

کنند، کانا)سُها( وقتی از منبعی ذکر قول میامیدوارم دکتر 

 ساير مطالب آن منبع را نیز قبول داشته باشند!!!

 ماه جحش )سريه نخله( در اللّه عبد سريه از آيات جهاد پس»

 «شد واجب مسلمانان بر. ه دوم سال شعبان

هاست که ملحدان شب و روز، در اين تمام ماجرای کاروان

 و هاسريه ها،کنند!!!؛ و ايندرست می خواب و بیداری از آن شبهه
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 مالی يك هیچ در افتاد؛ اتفاق بدر جنگ از پیش که است غزواتی

 بن کرز اينکه از پس مگر نشد کشته به ناحق کسی و نشد غصب

 آغازگر مشرکان، بنابراين شد. جنايات آن مرتکب فهری جابر

 حق در پیشتر که بود جناياتی بر عالوه اين و اندبوده جنگ

های ها را از خانه و کاشانه و زمینبودند وآن شده مرتکب مسلمانان

 کشاورزی و نزديکانشان و... بیرون کردند و آهنگ مرگ تك تك

را در خانه و بیابان نمودند و بارها و بارها نقشه ترور پیامبر ها آن

صلی اهلل علیه و سلم را کشیدند و آن را تا غار ثور و بیابان مدنیه 

دامه دادند و مسلمانان زيادی را زير شکنجه به شهادت نیز ا

 رساندند و...

  

مد سوره انفال را تايید کاروان زنی مح 7دکتر کانا)سُها(؛ آيه 

 بیان نموده است!!!

 غَیرَّْ  أَنَّ  تََودُّونَ وَ لَکُمْ ها آن  الطَّائفَتَینْ إِحْدَى اللَّهُ  يَعِدُکُمُ  إِذْ وَ

 يَقْطَعَ وَ بِکلَِّمَاتِهِ الَْحقَّ يحُِّقَّ أَن اللَّهُ يُرِيدُ وَ  لَکمُ تَکُونُ الشَّوْکَةِ ذَاتِ

 1الْکَافِرِينَ  دَابِرَ
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 نصیب که داد وعده شما به را طائفه دو از يکى خدا چون و»

 نصیبتان نداشت قدرت که اىطائفه داشتید دوست شما شماست،

 و دهد استقرار را حق خود کلمات با که خواستمى خدا ولى شود

 .«کند قطع را کافران ريشه

ت؟!!! زنی را تايید کرده اسجالله کارواندر اين آيه کجا اهلل جل

دانید، دار است. شما که خود را محقق و متخصص میواقعاً خنده

 زنید؟چرا اين همه سوتی تابلو را بر پیشانی کانای خودتان می

ه مسلح قريش و خداوند خواهان رويارويى مسلمانان با سپا

ز ا (تودون أن ... و يريد اللّه أن يحق الحق بکلمته)مشرکان مکه 

 که يدآ مى دست به « ... اللّه يريد» و « ...تودون »مقابله دو جمله 

سته مسلمانان در انتخاب يکى از دو خوا خالف بر خداوند اراده

 .گروه )کاروان تجارى و سپاه مسلح مشرکان( بوده است

ده جالله مقابله با سپاه مسلح مشرکان را تايید نموپس اهلل جل

ح زنی را. قطعاً اين تايید )مقابله با سپاه مسلاست؛ نه کاروان

مشرکان( مورد نظر پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیز بوده است. 

شما چرا در کنار پیروزی جنگ بدر، شکست جنگ احد را قرار 

 دهید تا هدف آيات مشخص شود؟نمی

 ربوط به غزوه احد:آيه م
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 وَ فَِشْلتُمْ إِذا حَتَّى بِإِذْنِهِ  تَحُسُّونَهُمْ إِذْ  وَعْدَهُ اللَّهُ  َصدَقَکُمُ لَقَدْ وَ

 مَنْ ِمنْکُمْ تُحِبُّونَ  ما أَراکُمْ ما بَعْدِ مِنْ عَصَْیتُمْ وَ  اْلأَمْرِ فِی تَنازَعْتُمْ

 وَ لَِیْبتَلِیَکُمْ َعنْهُمْ  صَرَفَکُمْ ثُمَّ الْآخِرَةَ ُيريدُ  مَنْ مِنْکُمْ  وَ الدُّنْیا يُريدُ

 1الْمُؤْمِنینَ  عَلَى فَضْلٍ ذُو اللَّهُ  وَ عَنْکُمْ عَفا لَقَدْ

 که گاهآن نمود شما به را خود وعده صدق خداوند حقیقت به و»

 در که وقتى تا افکنديدمى هالکت خاك به را کافران خدا فرمان به

 نافرمانى و برانگیختید اختالف و کرده سستى( احد) جنگ کار

 به بود شما آرزوى آنچه خدا آنکه از پس نموديد( پیغمبر حکم)

 آخرت جهت برخى و دنیا جهت برخى منتها نمود، شما

 را شما تا بازداشت پیشرفت از را شما سپس کوشیديد،مى

 ايمان اهل با را خدا که درگذشت، شما تقصیر از خدا و بیازمايد،

 . «است رحمت و عنايت

در جنگ احد هم هدف غنائم نبود، ولی چون تعدادی از 

آوری های اولیه برای جمعمسلمانان سنگر خود را پس از پیروزی

غنائم ترك نمودند، شکستی سخت خوردند که حتی جان مبارك 

پیامبر صلی اهلل علیه و سلم هم به خطر افتاد. اين در حالی بود که 
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علیه و سلم به شدت تاکید نموده بود که تنگه را  پیامبر صلی اهلل

ای از مسلمانان بر خالف خواست رسول اهلل خالی نکنند، ولی عده

نخله( و سپاه اسالم  صلی اهلل علیه و سلم عمل نموده )مانند سريه

 را دچار شکست سختی نمودند.

گیريم که کاروان تجاری و غنائمش از اين دو آيه نتیجه می

 عدادی از مسلمانان بود که تايید نشد.خواستگاه ت

 1حَکیمٌ  عَزيزٌ اللَّهُ وَ الْآخِرَةَ  ُيريدُ اللَّهُ  وَ الدُّْنیا عَرَضَ تُريدُونَ

. خواهدمى را آخرت خدا و خواهیدمى را اين جهان متاع شما»

 .«است حکیم و پیروزمند او و

 ا بعدباشد، تها عامدانه نباشد و ناآگاهانه امیدوارم که اين سوتی

 از روشن شدن موضوع باعث هدايت شما شود )دکتر کانا)سُها(

 

هائی از تأیید جنایات جنگی محمد...  شبهه: مثال

  687صفحه «...نضیر تایید تجاوز به بنی: »3مثال

-در اين بخش نیز دکتر کانا)سُها( برای نزديك شدن به نتیجه

فحاشی را به ساحت ها تهمت و افترا و گیری مورد نظرش، ده
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مقدس قرآن مجید و رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نموده است و 

 بازکامالً از تحلیل محققانه گزار نموده است.

ری گیسؤال برای دکتر کانا)سُها(: اگر محققی! چرا قبل از نتیجه

 کنی؟؟؟؟؟هزاران بار فحاشی می

مت گیری با فحش و توهین و تهاگر محققی! چرا در نتیجه

 کنی؟؟؟؟؟گیری مینتیجه

محمد با چند »از کتاب نقد قرآن آمده است که  687در صفحه 

 نضیر آمد و از آنان خواست که برایتن از يارانش نزد يهود بنی

 بها به آنان کمك کنند. در اين بین چند تن از يهودپرداخت خون

تصمیم گرفتند که با انداختن سنگی بزرگ بر سر محمد او را 

 «د...بکشن

ين تراند. يعنی حمله به مهماو را بکشند؛ يعنی قصد ترور داشته

شخص در دنیای اسالم، يعنی لغو پیمان، يعنی اعالم جنگ از طرف 

 وخواهند بعد از حادثه بئرمعونه میها آن نضیر، يعنی اينکهبنی

ترين جنايت تاريخ اديان را شکل دهند. جنايت بئرمعونه، بزرگ

 با آن مشهور است، قتل انبیاء. جنايتی که يهود

و يقتلون اسرائیل، پیامبران بسیارى را به قتل رساندند. )بنى

برای همیشه ها آن (. اين لکه ننگ بر پیشانیالنبیین بغیر الحق
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باقی خواهد ماند و اين بار خواستار ترور آخرين فرستاده الهی 

 بودند.

 رَبَّكَ َلنا فَادْعُ واحِدٍ طَعامٍ لىعَ نَصْبِرَ لَنْ مُوسى يا قُلْتُمْ إِذْ وَ

 وَ عَدَسِها وَ فُومِها وَ ِقثَّائِها وَ بَقْلِها ِمنْ الْأَرْضُ تُْنبِتُ مِمَّا لَنا يُخْرِجْ

 مِصْراً اْهِبطُوا خَْیرٌ هُوَ بِالَّذی أَدْنى هُوَ الَّذی تَْستَبْدِلُونَ  أَ قالَ بَصَلِها

 مِنَ  بِغَضَبٍ باؤُ وَ اْلمَسْکَنَةُ وَ الذِّلَّةُ عََلیْهِمُ ضُرِبَتْ وَ سَأَْلتُمْ ما لَکُمْ فَإِنَّ

 بِغَیْرِ  النَّبِیِّینَ يَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآياتِ يَکْفُرُونَ کانُوا بِأَنَّهُمْ ذلِكَ اللَّهِ

 1يَْعتَدُونَ کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِكَ  الْحَقِّ

 نوع يك به ما! موسى اى: گفتید که را زمانى آوريد ياد به و»

 از ما براى تا بخوان ما خاطر به را خدايت. کنیمنمى اکتفاء غذا

 آيا: گفت موسى. بروياند پیاز و عدس و سیر و خیار و سبزى زمین،

 شهر به! خواهید؟مى است بهتر آنچه عوض در است، ترپست آنچه

. است موجود برايتان خواهید،مى آنچه آنجا در که شويد وارد مصر

 مبتال پروردگار غضب به و شد مقررها آن بر تهیدستى و ذلت

 به و کردند انکار را الهى آيات که بود جهت بدين آن، و گشتند

 .نمودندمى ستم و شده نافرمان و کشتند را انبیا ناحق
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 و يقتلونرساندند. ) قتل به را بسیارى پیامبران اسرائیل،بنى

 تنکش براى اىبهانه و عذر هیچ اسرائیلبنى( و النبیین بغیر الحق

ه به با توجّ (و يقتلون النبیین بغیر الحقنداشتند. ) الهى پیامبران

اين حقیقت که کشتن پیامبران هرگز حق نیست، قید توضیحى 

 ئیلاسرا)بغیر الحق( آورده شده تا به اين معنا اشاره کند که: بنى

 از خطايى يا و پیامبران پیامبرى به جهل قبیل از اىبهانه هیچ

 جلوه حق را آنان کشتن بتوانند تا نداشتند سراغ ايشان، سوى

 «.دهند

 اما بعد....

 نضیر( پیمان را شکستند.)بنیها آن اوالً:

اعالم جنگ بود )حمله به شخص اول ها آن شکنیدوماً: پیمان

 مسلمین(

است افکنی خود را طوری چیده های شبههدکتر کانا)سُها( مُهره

ای جز قبول مطالب را ندارد و در يك که خواننده بیچاره، چاره

شود و اين بخاطر عدم آلود، سرگردان و حیران میوادی شبهه

محقق بودن کانا)سُها( است. زيرا کانا فقط قصدش تخريب و توهین 

و فحاشی است، نه تحقیق و تفحص زيرا در تحقیق و تفحص همه 

گیرد، بر خالف دکتر کانا)سُها( می موارد مسئله تحت بررسی قرار
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رود. اين ترين مطالب تاريخ نیز میسندکه به دنبال شبهه تا بی

دار است که ايشان خودش را محقق نام برای بنده بسیار خنده

نهاده است و نام کتابش را هم نقد قرآن گذاشته است. شبهاتی که 

دهد، بش میدکتر کانا)سُها( دارد آن را به خورد خوانندگان کتا

صدها سال است که جواب داده شده است و اصالً شبهه نیست، 

 گويان.بلکه شیادی و دروغی است از جانب شیادان و دروغ

 گیری:نتیجه

ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

1 
سرية حمزة بن 

 عبد المطلب

س

 رية

 االولىرمضان 

   الهجرية

2 
سرية أبی عبیدة 

 بن الحارث

س

 رية

شوال االولى 

   الهجرية

3 
غزوة ودان أو 

 األبواء

غز

 وة

النصف من صفر 

   الثانیة الهجرية
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

 غزوة بواط 4
غز

 وة

ربیع أول من 

   السنة الثانیة

 غزوة العشیرة 5
غز

 وة

جمادى االولى من 

   السنة الثانیة

 غزوة بدر االولى 6
غز

 وة

االولى من جمدى 

   السنة الثانیة للهجرة

7 
سرية عبد اهلل بن 

 جحش

س

 رية

رجب من السنة 

  الثانیة الهجرية
1 

 غزوة بدر الکبرى 8
غز

 وة

رمضان من  3

 السنة الثانیة الهجرية
14 70 

 غزوة بنى قینقاع 9
غز

 وة

نصف شوال من 

   السنة الثانیة للهجرة
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

 غزوة السويق 10
غز

 وة

خمسة ذوالحجة 

السنة الثانیة من 

 للهجرة

2 
 

 غزوة غطفان 11
غز

 وة

الثانى عشر ربیع 

االول من السنة 

 الثالثة للهجرة
  

1

2 
 غزوة بحران

غز

 وة

ست من جمادى 

االولى من السنة 

 الثالثة للهجرة
  

1

3 
 ة القردةيسر

س

 رية

جمادى اآلخرة من 

   السنة الثالثة للهجرة

1

4 
 غزوة أحد

غز

 وة

الحادى عشر من 

السنة الثالثة شوال 

 من الهجرة

70 22 
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

1

5 

غزوة حمراء 

 االسد

غز

 وة
 2 صبیحة أحد

 

1

6 

سرية أبو سلمة 

المخزومى فى بنى 

 أسد

س

 رية

أول المحرم فى 

   السنة الرابعة للهجرة

1

7 
 سرية الرجیع

س

 رية

صفر السنة الرابعة 

 للهجرة
10 

 

1

8 
 سرية بئر معونة

س

 رية
 70 صقر السنة الرابعة

 

1

9 
 بنى النضیرغزوة 

غز

 وة

ربیع أول السنة 

   الرابعة الهجرية
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

2

0 
 غزوة ذات الرقاع

غز

 وة

ربیع اآلخر السنة 

   الرابعة الهجرية

2

1 
 غزوة بدر اآلخرة

غز

 وة

شعبان من السنة 

   الرابعة الهجرية

2

2 

غزوة دومة 

 الجندل

غز

 وة

ربیع أول من 

السنة الخامسة 

 الهجرية
  

2

3 
 غزون الخندق

غز

 وة

سنة خمس شوال 

 من الهجرة
9 4 

2

4 
 غزوة بنى قريظة

غز

 وة

ثالثة وعشرون 

من ذى الحجة سنة 

 خمس هجريا

2 40 
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

2

5 

سرية محمد بن 

 مسلمة الى القرطاء

س

 رية

فى االعشر من 

محرم سنة ست 

 هجريا
  

2

6 
 غزوة بنى لحیان

غز

 وة

ربیع أول من 

السنة السادسة 

 هجريا
  

2

7 
 غزوة الغابة

غز

 وة

ربیع فى الثالثمن 

الثانی سنة ست 

 هجريا

1 2 

2

8 

سرية عکاشة بن 

 محصن

س

 رية

ربیع أول سنة 

   ست هجرى

2

9 

سرية محمد بن 

مسلمة لمن بذى 

 القصة

س

 رية

ربیع اول سنة 

 ست هجرى
9 
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

3

0 

سريةزيد بن 

 حارثةلبنى سابم

س

 رية

جمادى االولى 

   سنة ست

3

1 

سرية زيد بن 

 حارثة الى العیص

س

 رية

جمادى االولى 

   ست سنة

3

2 

سرية زيد بن 

حارثة على بنى 

 ثعلبة

س

 رية

جمادى االخرة من 

   سنة ست هجرية

3

3 

سرية زيد لبنى 

 فزارة

س

 رية

رجب سنة ست 

  هجرية
30 

3

4 

سرية عبد 

الرحمن بن 

 عوف)دومة الجندل(

س

 رية

شعبان سنة ست 

   هجری
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

3

5 

غزوة بنى 

 المصطلق

غز

 وة

شعبان سنة ست 

 هجری
1 10 

3

6 

بن ابی سرية على 

 طالب لبنى سعد

س

 رية

شعبان سنة ست 

   هجری

3

7 

سرية عبد اهلل بن 

 رواحة

س

 رية

شوال سنة ست 

  هجريا
30 

3

8 
 الحديبیةغزوة 

غز

 وة

ذوالقعدة سنة 

   ست هجرى

3

9 
 غزوة خیبر

غز

 وة

محرم السنة 

 السايعة
32 93 

4

0 
 غزوة وادى القرى

غز

 وة

محرم السنة 

  السايعة
11 
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

4

1 

سرية عمر بن 

 الخطاب لهوازن

س

 رية

شعبان السنة 

   السابعة

4

2 

سرية بشیر بن 

سعد االنصارى 

 لناحیة فدك

س

 رية

شعبان سنة سبع 

 هجری
28 

 

4

3 

سرية غالب بن 

عبد اهلل اللیثی الى 

 المیفعه

س

 رية

رمضان من السنة 

   السابعة

4

4 

سرية بشیر بن 

 سعد لغطفان

س

 رية

شوال السنة 

   السابعة

4

5 

سرية غالب بن 

عبد اهلل اللیثى 

 للکديد

س

 رية
 صفر السنة الثامنة
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

4

6 

سرية کعب بن 

 عمیر الغفارى

س

 رية

ربیع اول السنة 

 الثامنة
14 

 

4

7 
 غزوة مؤتة

غز

 وة

جمادى االولى من 

 السنة الثامنة
12 

 

4

8 

سرية عمرو بن 

 العاص الى قضاعة

س

 رية

جمادى االخرة من 

   السنة الثامنة

4

9 

سرية أبی عبیدة 

 الجراح لجهینةبن 

س

 رية

رجب سنة ثمانیة 

   هجرية

5

0 
 غزوة فتح مکة

غز

 وة

عشرين من 

 رمضان سنة ثمان
2 12 

5

1 
 غزوة حنین

غز

 وة

السادس من شوال 

 سنة ثمانیة
4 50 
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

5

2 
 غزوة الطائف

غز

 وة
 10 شوال سنة ثمان

 

5

3 

سرية عیینة 

کعب بنحصن الى بنى

 من خزاعه

س

 رية
 المحرم سنة تسع

  

5

4 

علقمة بن سرية 

 مجزز الى جدة

س

 رية

ربیع اآلخر سنة 

   تسع

5

5 

سرية على بن أبی 

 طالب لطیئ

س

 رية

ربیع أول سنة 

   تسع

5

6 
 غزوة تبوك

غز

 وة
 رجب سنة تسع
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ف
دي

ر
 

اسم الغزوة أو 

 السرية

نو

 عها
 سنة الوقوع

عدد 

شهداء 

 المسلمین

عدد 

قتلى 

 الکفار

5

7 

سرية خالد لبنى 

 عبد المدان

س

 رية

ربیع اآلخر سنة 

   عشرة

5

8 

سرية على بن ابی 

 طالب لمذحج

س

 رية

رمضان السنة 

  العاشرة
20 

 
   

292 395 

بنده در اينجا دو مکتب اسالم )نماد دين( و مکتب کمونیست 

ر کنم، تا دکتدينی و آتئیست و...( را با هم مقايسه می)نماد بی

 هايش دقت کند.گیریکانا)سُها( به شدت در نتیجه

 اسالم

» اکرم صلی اهلل علیه و سلم کالً سال رسالت نبی 23در طول 

 نفر 395»و « مسلمانها آن نفر 292»که «. نفر کشته شدند 687

 1438بودند. دين اسالم بعد از « يهودی و کافر و مشرك...ها آن

سال، االن بالغ بر يك میلیارد و هفتصد میلیون نفر جمعیت دارد و 
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 مسلمانان آن کشور 231در  دنیا، کشور صاحب پرچم در 243از 

-می زندگی مسلمان میلیون پنجاه حدود اروپا کنند. درزندگی می

... و بلژيك و انگلیس و آلمان و فرانسه نزديك آينده در و. کنند

خواهی از شد. رشد اسالم خواهند اسالمی حاکمیت با کشورهای

جمعیت  2050تمام اديان ديگر در دنیا بیشتر است و در سال 

 مسلمانان ان شاء اهلل از مسیحیان بیشتر خواهد شد.

 کمونیست شوروی

 1995باستن گلوب ريپورتر در تاريخ هفتم دسامبر  یروزنامه

مطالبی را در ارتباط  (.Boston Globe Reporter, Dec. 7,1995میالدی )

با کشتاری که توسط رژيم کمونیستی صورت گرفته است، تحت 

و يا: تقديم به )مبادا که قربانیان کمونیسم را فراموش کنیم »عنوان 

به قلم جف « را فراموش کنیم!(ها آن قربانیان کمونیسم! مبادا که

جیکوبی، منتشر ساخت. در اين نوشتار آمده است که در طول 

میالدی شروع شد،  1917های کمونیستی که از سال دوران رژيم

اين کشتار تماماً توسط . میلیون نفر کشته شدند 100بیش از 

پیروان مارکس يهود، افرادی نظیر لنین و تروتسکی يهود صورت 

 1945تا  1933های فته است. اگر دوران نازی )بین سالگر

سال طول کشیده است، دوران شکنجه و کشتار  12، برای (میالدی
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سال ادامه  70های کمونیستی يهوديان، بیش از عام رژيمو قتل

میالدی  90ی آغاز شد و تا اوايل دهه 1917داشته است )از سال 

در نقاط  -کشتار و جنايات ادامه يافت(. شما به هر بخشی از اين 

يابید. بار و دردآور میکنید، آن را بسیار اسفرجوع می -مختلف 

میالدی، در دوران ديکتاتوری استالین،  1930ی در اواسط دهه

های کار گاهسازی و دستگیر کردند و به اردوها نفر را پاكمیلیون

گرفت و ر بر میها را دفرستادند که اين قضايا و تقريباً تمام خانواده

ها نفر اند، میلیونرا ترور عظیم نام نهاده در اين ماجرا که آن

 Encarta Encyclopedia 1996 and Funk & Wagnalls) .ناپديد شدند

Encyclopedia, 1993- 1995 under "Stalin, Joseph” entry. .) 

 کمونیست چین

که در  «مائو»در کتاب جنجالی  «لیدیهاجان «و «يونگ چانگ»

چند سال گذشته تصويری تازه از مائو به دست داده و چهره 

اند که مائو در ای او را در هم شکسته است، محاسبه کردهاسطوره

 70، مسئول مرگ 1976تا  1920مسیر زندگی سیاسی خود از 

هايی که توسط هیتلر میلیون چینی است. اين تعداد از مجموع قتل

است، بیشتر است. تنها در جنبشی که هم انجام شده  و استالین با

میلیون نفر  38به راه انداخت،  «جهش بزرگ به پیش»مائو زير نام 
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مردند که باالترين میزان  1961تا  1958 در قحطی چهار ساله

تلفات انسانی در يك حرکت بود. آنچه که ويژه است، اين است که 

جايی در  میلیون نفر در دوران صلح کشته شدند و چین با 70اين 

يکی از طرفداران جنگ جهانی سوم بود. او در  «ومائ». جنگ نبود

گفت که خود را برای کشته شدن های بین المللی آشکار میجلسه

-میلیون چینی آماده کرده است. او بر اساس تئوری من 300

خود معتقد بود که جهان سوم بايد به جنگ  «سه جهان»درآوردی 

برخیزد و اگر در جنگ اتمی بیشتر  علیه جهان اول و جهان دوم

مردم نیز از بین بروند، در عوض بازماندگان در جهانی زيبا و 

سعادتمند خواهند زيست. مائو در مسیر زندگی سیاسی خود از 

 .میلیون چینی است 70، مسئول مرگ 1976تا  1920

 ها نفر در اندونزی و کامبوج و...و میلیون

 محقق...حال ديگر قضاوت با دوستان 
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 جنگ زمان برای اسالم شبهه: فرامین

شود. مطلب تکمیلی زير جهت کامل شدن بحث ارائه می

 کنیم که توسطتعدادی از فرامین اسالم را در زمان جنگ بیان می

 الکوردی گردآوری شده است.نووی استاد

 جنگ: زمان برای اسالم فرامین

 قتل به را زنان: ترجمه ،( النساء تقتلوا ال: )نکشید را زنان

 [1. ]نرسانید

: الناشر ؛2851 ح 1098/  3 البخاری صحیح صحیح؛ حديث[ 1]

 ؛1744 ح 1364/  3 مسلم صحیح %بیروت – الیمامة کثیر، ابن دار

/  6 شیبة أبی ابن مصنف% بیروت – العربی التراث إحیاء دار: الناشر

 األولى، الطبعة الرياض – الرشد مکتبة: ؛ الناشر33113 ح482

: الناشر ؛1678 ح 269/  2 البزار زوائد عن األستار کشف% هـ 1409

 لفظ*  م 1979 - هـ 1399 األولى،: الطبعة بیروت الرسالة، مؤسسة

 .بزار از

 دنکشی را کودکان: ترجمه ،(ولیدا تقتلوا ال: )نکشید را کودکان

[.2] 

: الناشر ؛ 77/  9 الکبرى البیهقی سنن صحیح؛ حديث[ 2]

 اآلثار معانی شرح%  م1994 – 1414 المکرمة، مکة - الباز دار مکتبة
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 الطبعة بیروت – العلمیة الکتب دار: الناشر ؛4771 ح 221/  3

: الناشر ؛33116 ح 482/  6 شیبة أبی ابن مصنف%  م1399 األولى،

 هـ1409 األولى، الطبعة الرياض – الرشد مکتبة

 أصحاب تقتلوا ال: )نکشید را هاعبادتگاه صاحبان و راهبان

 [3. ]نکشید را هاعبادتگاه اصحاب: ترجمه ،(الصوامع

 ؛2650 ح 59/  5 يعلى أبی مسند لغیره؛ حسن حديث[ 3]

 م1984 – 1404 األولى، الطبعة دمشق – للتراث المأمون دار: الناشر

 الرشد مکتبة: الناشر ؛ 33132 ح 484/  6 شیبة أبی ابن مصنف% 

/  11 للطبرانی الکبیر المعجم%  هــ1409 األولى،: الطبعة الرياض –

 القاهرة - تیمیة ابن مکتبة: النشر دار ؛11562 ح 224

 رتجا نقتل ال کنا قال اهلل عبد بن جابر: )نکشید را بازرگانان

: ترجمه ،( سلم و علیه اهلل صلى اهلل رسول عهد على المشرکین

 رد را مشرك بازرگانان ما: گويد می عنه اهلل رضی عبداهلل بن جابر

 [4. ]کشتیمنمی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول عهد

 ؛1917 ح 427/  3 يعلى أبی مسند لغیره؛ حسن حديث[ 4]

 م1984 – 1404 األولى، الطبعة دمشق – للتراث المأمون دار: الناشر

 - الباز دار مکتبة: الناشر ؛17939 ح 91/  9 الکبرى البیهقی سنن% 
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 ح 484/  6 شیبة أبی ابن مصنف%  م1994 – 1414 المکرمة، مکة

 هـ1409 األولى، الطبعة الرياض – الرشد مکتبة: الناشر ؛33130

 هیچ: ترجمه ،( فانیا شیخا تقتلوا ال: )نکشید را سالمندان

 [5. ]نکشید را ایفرسوده پیرمرد

 ؛2614 ح 37/  3 داود أبی سنن لغیره؛ صحیح حديث[ 5]

/  9 الکبرى البیهقی سنن% بیروت - صیدا العصرية، المکتبة: الناشر

 – 1414 المکرمة، مکة - الباز دار مکتبة: الناشر ؛17932 ح 90

 م1994

 الو تغدروا وال تغلوا ال: )نکنید تجاوز و خیانت ، ندهید شکنجه

 شکنجه نکنید، خیانت نکنید، تجاوز و رویزياده: ترجمه ،(تمثلوا

 [6. ]ندهید

: الناشر ؛514 ح 311/  1 الصغیر المعجم ؛ صحیح حديث[ 6]

 – 1405 األولى، الطبعة عمان بیروت، – عمار دار اإلسالمی، المکتب

 الحرمین دار: الناشر ؛135 ح 48 ح 43/  1 األوسط المعجم% م1985

 ؛9614 ح 317/  5 للهیثمی الزوائد مجمع%  هــ1415 القاهرة، -

 م 1994 هـ ، 1414: النشر عام القاهرة القدسی، مکتبة: الناشر

 أن إال تقتلوهم فال الفالحین فی اهلل اتقوا: )نکشید را کشاورزان

 در باشید داشته را خداوند تقوای: ترجمه ،( الحرب لکم ينصبوا
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 برای را جنگ که اين مگر نرسانید قتل به را آنان و کشاورزان مورد

 [7. ]دارند برپا شما

 ؛17938 ح 91/  9 الکبرى البیهقی سنن حسن؛ حديث[ 7]

 مصنف%  م1994 – 1414 المکرمة، مکة - الباز دار مکتبة: الناشر

 الرياض – الرشد مکتبة: الناشر ؛33120 ح 483/  6 شیبة أبی ابن

 2625 ح 280/  2 منصور بن سعید سنن%  هــ1409 األولى، الطبعة

 م1982- هـ1403 األولى، الطبعة الهند – السلفیة الدار: الناشر ؛

 درختان و: ترجمه ،( مثمرا تقطعوا وال: )نکنید قطع را درختان

 [ 8. ]نکنید قطع را ثمردار

 ح 90/  9 الکبرى البیهقی سنن لغیره؛ صحیح حديث[ 8]

 % م1994 – 1414 المکرمة، مکة - الباز دار مکتبة: الناشر ؛17931

 – السلفیة الدار: ؛ الناشر 2383 ح 181/  2 منصور بن سعید سنن

 / 6 شیبة أبی ابن مصنف%  م1982- هـ1403 األولى،: الطبعة الهند

 األولى،: الطبعة الرياض – الرشد مکتبة: ؛ الناشر 33121 ح 483

 مؤسسة: ؛ الناشر 144/  3 للطحاوی اآلثار مشکل شرح%  هــ1409

 م 1494 هـ ، 1415 - األولى: الطبعة الرسالة

 هاادیآب و: ترجمه ،( عامرا تخربوا وال: )نکنید ويران را هاآبادی

 [ 9. ]نکنید ويران و خراب را
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 سابق منبع[ 9]

 ،( لمأکل إال بقرة وال بعیرا تذبحوا وال) :نکشید را حیوانات

 [10. ]خوردن برای مگر نکشید را گاوی و شتر: ترجمه

 سابق منبع[ 10]

 ،(رقوهتح وال نخال تغرقوا وال: )نکنید نابود و نسوزانید را هانخل

 [11. ]نسوزانید را آن و نکنید غرق را نخلی و: ترجمه

 سابق منبع[ 11]

 [12( ]بیعة تهدموا وال: )نکنید منهدم را کلیساها

 سابق منبع[ 12]

. کشیدن را بیماران: ترجمه ،( مريضاً تقتلوا ال: )نکشید را بیماران

[13] 

 .الکبری البیهقی سنن از لفظ سابق، منبع[ 13]

 الناس يعذبون الذين يعذب اهلل إن: ) است حرام کردن تعذيب

 دهدمی عذاب [قیامت روز در] خداوند همانا: ترجمه ،( الدنیا فی

 [14. ]دهندمی عذاب دنیا در را مردم که را کسانی

: الناشر ؛2613 ح 2017/  4 مسلم صحیح صحیح؛ حديث[ 14]

 ح 427/  12 حبان ابن صحیح%  بیروت – العربی التراث إحیاء دار

 169/  3 داود أبی سنن%  بیروت – الرسالة مؤسسة: الناشر ؛5612
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 يیالنسا سنن%  بیروت - صیدا العصرية، المکتبة: الناشر ؛3045 ح

 بیروت – العلمیة الکتب دار: الناشر ؛8771 ح 236/  5 الکبرى

 در: ترجمه ،(الدِّين فِی إِکْراهَ ال: )نیست اجباری دين قبول در

 [15. ]نیست اجبارى هیچ دين[ پذيرش]

 256/  بقره[ 15]

 سفیر: ترجمه ،(تقتل ال الرسل أن: )شوندنمی کشته سفیران

 [16. ]شودنمی کشته

: الناشر ؛3045 ح 169/  3 داود أبی سنن صحیح؛ حديث[ 16]

 الصحیحین على المستدرك%  بیروت – صیدا العصرية، المکتبة

 بیروت – العلمیة الکتب دار: الناشر ؛2632 ح 155/  2 للحاکم

 م1990 – 1411 األولى،: الطبعة

، (خیرا باألسارى استوصوا: )کنید رفتار نیکی به اسیران با

 [17. ]کنید رفتار نیکی با اسیران با: ترجمه

؛  977 ح 393/  22 للطبرانی الکبیر المعجم حسن؛ حديث[ 17]

/  6 للهیثمی الزوائد مجمع%  القاهرة – تیمیة ابن مکتبة: النشر دار

 ـ ،ه 1414: النشر عام القاهرة القدسی، مکتبة: ؛ الناشر10007 ح 86

 م 1994
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 ایفراری هیچ: ترجمه ،(مدبرا تتبعوا ال: )نکنید دنبال را فراری

 [18. ]نکنید دنبال را

؛ 2950 ح 391/  2 منصور بن سعید سنن صحیح؛ حديث [18]

%  م1982- هـ1403 األولى،: الطبعة الهند – السلفیة الدار: الناشر

 – الرشد مکتبة: ؛ الناشر37778 ح 537/  7 شیبة أبی ابن مصنف

: اشر؛ الن 506/  3 الطبری تاريخ%  هــ1409 األولى،: الطبعة الرياض

 التاريخ فی الکامل%  لبنان - بیروت للمطبوعات االعلمی مؤسسة

 نانلب – بیروت العربی، الکتاب دار: ؛ الناشر 610/  2 األثیر البن

؛ 619/  2 خلدون ابن تاريخ%  م1997/  هـ1417 األولى،: الطبعة

 م 1988 - هـ 1408 الثانیة،: الطبعة بیروت الفکر، دار: الناشر

 ،(آمن فهو سالحه ألقى من: )هستند امان در شدگانتسلیم

 [19. ]است امان و امن در بندازد را سالحش کس هر: ترجمه

؛ 37778 ح 537/  7 شیبة أبی ابن مصنف صحیح؛ حديث[ 19]

 مصنف%  هــ1409 األولى،: الطبعة الرياض – الرشد مکتبة: الناشر

 الهند -العلمی المجلس: الناشر ؛18591 ح 123/  10 الرزاق عبد

 هــ1403 الثانیة،: الطبعة

 بر: ترجمه ،(جريح على تجهزوا ال: )نگیريد سخت زخمیان بر

 [20. ]نگیريد سخت ایزخمی هیچ
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 سابق منبع[ 20]

 علمای جمهور ديدگاه بنابه نباشند، جنگ اهل که کسانی

 ،والمقاتلة الممانعة أهل من يکن لم من: )شوندنمی کشته اسالمی،

 والزمن، واألعمى، الکبیر، والشیخ والراهب، والصبیان کالنساء

 ،(هفعل أو بقوله يقاتل أن إال العلماء؛ جمهور عند فاليقتل ونحوهم

 زنان، مانند: نباشد ممانعت و جنگ اهل که کس هر: ترجمه

 ورجمه نزد ايشان امثال و بیمار نابینا، سالمند، راهبان، کودکان،

 ويا( نظرش و رأی) سخنش با اينکه مگر شودنمی کشته علماء

 [21. ]بجنگد عملش

 وزارة: الناشر ؛100 ص تیمیة، البن الشرعیة السیاسة [21]

 ةالعربی المملکة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشئون

 28 تیمیة البن الفتاوى مجموع%  هـ1418 األولى،: الطبعة السعودية

 الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: الناشر ؛354 /

: النشر عام السعودية العربیة المملکة النبوية، المدينة

 م1995/هـ1416

(  م 1981 متوفی) دورانت ويل آقای: نبودند وحشی اسالم لشکر

 خویوحشی خود هایجنگ در: نويسدمی «تمدن تاريخ» کتاب در

 چیز چند به را شما» : گويدمی چهها آن به ابوبکر ببینید. نبودند
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 دلیر باشید، عادل: باشید داشته ياد من از که کنممی سفارش

 کشتن از باشید، رحیم نشويد، دشمن تسلیم باشید، بمیريد ولی

 و نبريد را خرما درخت بپرهیزيد. کودکان و زنان پیرمردان،

 جز را شتر و گاو و گوسفند نکنید. قطع را میوه درخت نسوزانید،

 حفظ دشمنان، به نسبت حتی را، خود قول نکشید. خوردن برای

 اند،گرفته گوشه هاصومعه در که گذشت خواهید کسانی به کنید.

 که کنید وادار را مردم ساير اما واگذاريد، گیريشانگوشه با راها آن

 گذشت خواهید کسانی به دهند. جزيه ما به يا و شوند مسلمان يا

 آن از اگر آورند،می شما برای هاظرف در گونگونه هایخوردنی که

 سر وسط که ديد خواهید را کسانی کنید. ياد را خدا نام خورديد،

 به نزنید. شمشیر با راها آن اند،واگذاشته را آن اطراف و تراشیده را

 مخیر شمشیر يا اسالم میان را دشمنان« .کنید حرکت خدا نام

 [22. ]بود شمشیر و جزيه و اسالم میان انتخاب بلکه کردند،نمی

 احمد ترجمه دورانت، ويل ، 244 – 243/  4 تمدن تاريخ[ 22]

 چهارم چاپ فرهنگی،تهران، و علمی ديگران، انتشارات و آرام

1373 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2348 

 

 اسناد آوریجمع برای الکوردینووی منبع گردآورنده: استاد

 به الحاد از» و «اسالم دفاعیة» ،«ملحدين شبهات رد»مقاله؛ 

 «اسالم

 

 

 داری و غرب احیا کننده آن اسالم نابود کننده برده

 داری : اسالم نابود کننده برده1

ها، ديگر سرزمین اسالم در محیطی ظهور کرد که در آنجا مانند

ای ستمگرانه در باالترين سطح خود شیوع گیری به گونهبرده

خواندند؛ از می« نَخّاس»را ها آن داشت. بازرگانان بردگان را ؛که

 فروختند. آوردند و مینواحی گوناگون به مکّه می

 –همانند ديگر اقوام –گیری در میان عرب جاهلی های بردهراه

ها به دست ها و غارتگوناگون بود: عالوه بر اسیرانی که در يورش

توانستند وام خود را بپردازند نیز، به دارانی که نمیآوردند، واممی

شدند. همچنین گاهی اشخاص آزاد، در جريان بردگی فروخته می

افتادند چنانکه باختند و به دام بزرگی میيك قمار! خود را می

ولهب با عاص بن هشام به قمار پرداختند بدين شرط اب»اند: آورده
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که هر کس در قمار، بازنده شده بردة ديگری گردد. ابولهب در آن 

کار غالب آمد و عاص بن هشام را به بردگی گرفت و او را به 

 «! شتربانی خود گماشت

داران( در روزگار جاهلیت )برده»به گزارش ابوجعفر طبری: 

 داشتند و مزدشان را برای خودگری وامییکنیزان خود را به روسپ

 «.گرفتندمی

 فرمايد: از سورة نور ناظر به همین فاجعه است، که می 33و آية 

کنیزان را به زناکاری »1وَلَا تُکْرِهُوا َفتَیَاتِکُمْ عَلَی الْبِغَاءِ 

 «.وامداريد

اسالم، در چنین محیطی پا به عرصة ظهور نهاد و قوانین 

را دربارة بردگان عرضه کرد. پیامبر بزرگ اسالم  حکیمانة خود

صلی اهلل علیه وسلم پیش از بعثت، تنها غالمی را که همسرش 

 ا بهخديجه عَلیها السَالم به او هديه کرده بود، آزاد ساخت و او ر

ود بپذيرفت. اين غالم، همان زيد بن حارِثَه َکلْبی « خواندگیپسر»

شود که در راه دای اسالم شمرده میکه از مسلمانان فداکار و از شه

 دفاع از اين آئین، در سرزمین مُؤْتَه به شهادت رسید. 

                                                           
 33. سوره نور، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2350 

 

هنگامی که محمّد صلی اهلل علیه وسلم به نبوّت مبعوث شد در 

-های دوران مکّه است، اين آيات تکانکه از سوره« البلد»سورة 

 دهنده آمد:

 1فَكُّ َرقَبَةٍ * مَا الْعَقَبَةُوَمَا أَدْرَاكَ * فَلَا اقْتَحَمَ الْعََقبَةَ

آدمی از گردنه گذر نکرده است! )تا به قلّة سعادت يا بهشت »

ای را آزاد دانی که گردنه چیست؟* بردهموعود رسد(* و تو چه می

 «. کردن است

با آمدن اين پیام، مسلمانان کوشیدند تا دعوت قرآن را در 

بختی رسانند. نیك آزادی بردگان، پاسخ دهند و خود را به بهشت

از اين رو هر کدام که توان مالی داشتند به سوی مشرکان مکّه 

رفتند و غالم يا کنیزی را خريدند و از قید بردگی آزاد کردند، 

چنانکه ابوبکر رضی اهلل عنه هفت برده را رهايی بخشید که: بِالل و 

و کنیزی از عامِر بن ُفهَیرَه و اّم عَُبیس و زنّیره و نَهْدِيه و دخترش 

 2مُؤَمَّل بودند.بَنی

های برده اسالم، بدانچه گفتیم بسنده نکرد بلکه تمام راه 

گرفتن )استرقاق( را به روی امّت محمّدی صلی اهلل علیه وسلم 

                                                           
 13و 12و  11. سوره بلد، آيات  1

 اسحق، تحقیق محّمد حمید اهلل، و سیره ابن هشام )السیرة النبوية(به سیره ابن .  2
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بست. در گذشته مالحظه کرديم که اقوام گوناگون چون به کسی 

ا به ماند، او ردادند و آن شخص از أدای وامش ناتوان میوام می

دار شده گرفتند! ولی قرآن کريم دربارة کسی که وامبردگی می

 است، به مسلمانان فرمود: 

وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إَِلی مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوْا خَیٌْر َلّکُمْ إِن 

 1کُنتُمْ تَعْلَمُونَ

و دستی بدگیرنده، تنگدست شود بايد تا هنگام فراخاگر وام»

گر مهلتی دهید و در صورتی که وام را ببخشید برايتان بهتر است، ا

 «. دانستید)عاقبت کار را( می

همچنین مالحظه شد که در اقوام و ملل گوناگون، پدران اجازه 

 داشتند که فرزندان خود را بفروشند ولی اسالم اين اجازه را به

ختری شوهر هیچ پدری نداد تا آنجا که بنابر قوانین اسالم چون د

م، کند، پدرش حق ندارد کابین وی را برای خود بگیرد زيرا که اسال

 فرمايد:داند و میکابین را حّق زنان می

وَآتُواْ النَّسَاء صَُدقَاتِهَِنّ نِحْلًَة َفإِن طِبَْن لَکُْم عَن شَیٍْء مِّنُْه نَفْسًا 

 1فَکُلُوهُ هَِنیئًا مَّرِيئًا

                                                           
 280سوره بقره، آيه .  1
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کابین زنان را به ايشان بدهید که واجب است و اگر چیزی از »

را آن را با رضای خاطر به شما بخشیدند در آن صورت، پاکیزه و گوا

 «. آن را بخوريد

ا ر« مجرمان»ها و رفتار گذشتگان ديديم که باز، در میان آئین

گرفتند! ولی اسالم هرگز کیفر مجرمین را به بهای به بردگی می

 بادله نکرد. اسالم در برابر هر جرمی، کیفری معین قراربردگی م

 د.داد و حتّی اجازه نداد که قاتل فرد مسلمانی را به بردگی گیرن

 واز مرد  –های آزاد و همچنین پیش از اسالم رسم بود که انسان

 فروختند و چهدزديدند و آنان را به بردگی میرا می –زن و کودك 

د کردند و بر ثروت خواين راه ارتزاق میبسیار بازرگانانی که از 

فروشی را نیز به انباشتند. اسالم، اين شیوة ننگین از آدممی

 اند: سختی نهی کرد، چنانکه از پیامبر گرامی اسالم آورده

ثم  )قال اهلل تعالی: ثالثة أنا خصمهم يوم القیامة، رجل أعطی بی

ر أجیرًا فاستوفی منه غدر، و رجل باع حراً فأکل ثمنه، ورجل استاج

 2و لم يعطه أجره(.

                                                                                                               
 4. سوره نساء، آيه  1

 106به صحیح بخاری، کتاب البیوع، حديث شماره .  2
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خدای تعالی فرموده است: من در روز رستاخیز با سه کس »

کاران( دشمنم، مردی که به نام من ببخشايد )بیش از ديگر گنه

شکنی کند. و مردی که انسان آزادی را بفروشد و از سپس پیمان

ن آد و او بهای آن روزی خورد. و مردی که مُزدوری را به کاری گمار

 «. را تمام کند ولی آن مرد، مزدش را ندهد

 

آری، پس از بعثت پیامبر و پیش از هجرت وی، شايد اندك 

 بردگانی وجود داشتند که از روزگار جاهلیت در دست نو مسلمانان

 باقی مانده بودند ولی با تشويق قرآن کريم به آزادسازی بردگان

ی سیره و تاريخ )مانند بتدريج آزاد شدند به طوری که کتب قديم

سیرة ابن هشام و تاريخ طبری( چون مسلمانان مهاجر به حبشه يا 

نام ها آن شمارند، از هیچ غالم يا کنیزی در خدمتمیمدينه را بر

اند، هبرند، و اگر کنیزانی هم در آن روزگار در گرو مسلمانان بودنمی

 اند.شدهکه ذکرش خواهد آمد، آزاد « اّم ولد»بنابر قانون 

  
 حکم اسیران جنگ، در اسالم:

احکام اسیرانی که به هنگام پیکار با مسلمانان گرفتار شوند، در 

يا مسلمان هستند که به جنگ با ها آن آئین اسالم روشن است.
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آيند. اگر اند يا از پیروان اسالم به شمار نمیبرادران خود آمده

شوند، نه د میمسلمان باشند پس از به پايان رسیدن جنگ آزا

 گیرند. کشند و نه از ايشان فديه يعنی تاوان میآنان را می

ال مسلمانان اجازه ندارند که يکديگر را به بردگی گیرند يا امو

برادران خود را تصّرف کنند، هر چند کارشان با هم به پیکار 

 کشیده باشد! 

شوند، در صورتی امّا کسانی که از زمرة مسلمانان شمرده نمی

ه میان ايشان و مسلمانان نبردی رخ دهد، آية چهارم از سورة ک

 فرمايد: محمّد تکلیف اسرای آنان را روشن کرده است، چنانکه می

فَإِذا لَِقیتُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا َفضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّی إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ 

 1فِدَاًء حَتَّی تََضعَ الْحَرْبُ أَوْزَارََهافَشُدُّوا الَْوثَاقَ فَإِمَّا َمنًّا بَعْدُ وَإِمَّا 

ای مسلمانان(، هنگامی که در جنگ با کافران روبرو شديد، »)

را درهم شکستید، بندها را ها آن هايشان را بزنید تا چونگردن

يا بر  محکم کنید )مبادا بگريزند و دوباره بر شما بتازند( پس از آن،

ان يد( يا تاوان بگیريد )و رهايشاسیران منت نهید )و آزادشان ساز

 «. کنید( تا اينکه جنگ، بارهای سنگین خود را فرو نهد

                                                           
 4. سوره محمد، آيه 1
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بر اين آية شريفه با مفهوم حصری که دارد، دو راه بیشتر در برا

ا قید و شرط اسیر، يمسلمانان قرار نداده است، يا آزاد ساختن بی

 آزاد کردنش به شرط پرداخت تاوان.

و  و قوانین سعی دارد تا به مرور برده اما اسالم با وضع احکام

 کن نمايد و لذا با دقت در احکام شريعت اينداری را ريشهبرده

هايی که اسالم برای آزادی تدريجی بینیم. راهحقیقت را می

 زااسیران و بردگان، بر روی امّت خود گشود، فراوانند و ما برخی 

 آوريم. را در اينجا میها آن

  قانون مکاتبه -1

تواند با مالك خود قراردادی بر طبق اين قانون، هر اسیری می

پردازد، منعقد سازد مبنی بر آنکه در برابر آنچه بتدريج می

ری خويشتن را آزاد کند، و در اين صورت اسیر اجازه دارد که به کا

اشتغال ورزد تا از درآمدش سهام خود را پرداخت کند و بر 

هند ای مالی او را در اين کار ياری دمسلمانان فرض است که با هداي

 و به آزاديش سرعت بخشند. 

مدرك اين قانون، نّص قرآن مجید است که در سوره شريفه 

 فرمايد: می« نور»
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وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ َعلِمْتُمْ 

 1مَّالِ الَلّهِ الَّذِی آتَاکُمْ فِیهِمْ َخیْرًا وَآتُوهُم مِّن

کسانی از مملوکان شما که )برای آزادی خود( خواستار »

اند اگر در آنان خیری )توان کار يا خوی نیکويی( سراغ مکاتبه

 «. داريد بپذيريد و از مال خدا که به شما داده، بدانان دهید

  
 قانون صدقات -2

« زکات»مسلمانان به عنوان بر اساس اين قانون، مالی که از 

 شود يکی از مصارف آن، خريدن مملوکین و آزاد ساختنگرفته می

است. بدين امر نیز در قرآن کريم تصريح شده است چنانکه ها آن

 خوانیم: در سورة توبه می

ةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالَْمسَاکِینِ وَالْعَامِِلینَ َعلَیْهَا وَاْلمُؤَلَّفَ

قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِیَن وَفِی سَِبیلِ اللّهِ وَابِْن الَسّبِیِل فَرِيضًَة 

 2مِّنَ اللِّه وَاللُّه عَلِیمٌ حَِکیمٌ

جز اين نیست که صدقات )زکات( برای فقیران و مسکینان و »

هايشان بايد جلب شود، و کارگزاران آنست و برای کسانی که دل

                                                           
 33. سوره نور، آيه 1

 60. سوره توبه، آيه  2
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داران و خرج کردن در راه خدا آزادی بردگان و نیز برای وامدر راه 

ماندگان، تکلیف واجبی از سوی خدا است، و خدا دانا و برای راه

 «. حکیم است

بردگان « زکات»بنابراين، دولت اسالمی موظف است که از سهم 

از  بخرد و آزاد سازد )بدينوسله، مخارجی را کهها آن را از صاحبان

 اند، جبران کند(. متحمل شدهها آن و غیره برایلباس و غذا 

  
 قانون استیالد  -3

گويد: اگر زنی مملوك، از موالی خود فرزندی اين قانون می

گردد. زن مزبور را آورد، پس از وفات مولی، آن زن آزاد می

گويند. مدرك اين قاعده، سخن رسول خدا است « ام ولد»اصطالحاً 

 که فرمود: 

 1«.ولدت من سیدها فهی معتقة عن دبر منهأيما امرأة »

هر زنی که از مالك خود فرزندی زايد، پس از وی آزاد »يعنی: 

 «. است

  
 قانون سرايت  -4

                                                           
 274، ص 2التاج الجامع لألصول، ج .  1
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بر اساس اين قانون، هر کس در مالکیت اسیری با ديگران 

 -آيد شريك باشد، همین که سهم خود را آزاد کند، بر او الزم می

سهم شريکان خويش را نیز بخرد و آن مملوك  –به شرط توانگری 

 را آزاد سازد. مدرك قانون سرايت، حديث نبوی است که فرمود: 

من أعتق شرکاً له فی عبد فکان له مال يبلغ ثمن العبد قوم »

 1«.علیه قیمة العدل شرکاءه حصصهم وعتق علیه العبد...

لی کسی که سهم خود را دربارة مملوکی آزاد کند و ما»يعنی: 

شود تا گذاری میبرابر با بهای او داشته باشد، آن مملوك ارزش

 «. ها دهد و اسیر آزاد گرددمالك، سهم شرکاء خود را بدان

  
 قانون کفّاره  -5

ن ها بايد مملوکابر طبق اين قانون، برای جبران برخی از لغزش

ن، داد. مدرك اين قانو« کفّاره»را آزاد ساخت و به اصطالح شرعی، 

 يات قرآنی است مانند:آ

 ( 3)سوره مجادله، آيه فَتَحْرِيرُ رََقبَةٍ

 ( 89)سوره مائده، آيه أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

 (92)سوره نساء، آيه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

                                                           
 لموطأ، اثر مالك بن أنس، و صحیح بخاری )با شرح کرمانی(ا.  1
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و همچنین احاديث نبوی که در کتب حديث و فقه گزارش شده 

نگاه در کتب حديث و فقه « کفارات»است. )به ابواب مختلف، 

 کنید.(

  
 قانون تملّك ارحام  -6

بر اساس اين قانون، اگر کسی مالك خويشاوندان خود شود که 

د. اند، در اين صورت بايد آنان را از بند اسارت برهانبر او محرم

 مدرك اين قانون، حديث شريف نبوی است که: 

 1)من ملك ذا رحم محرم فهو حُرّ(.

کسی که خويشاوند نزديك و محرمش از آن وی شود، آن »

 «. خويشاوند آزاد است

  
البتّه قوانین ديگری نیز در اسالم آمده که آزادی مملوکان را 

سخن رفته است. اين ها آن کند، و در کتب فقه ازتضمین می

شوند ها، از اسباب قهريه برای آزادی مملوکان محسوب میقانون

م به آزاد کردن اسیران به طور دلخواه، بابی امّا تشويق اسال

                                                           
 داودسنن أبی.  1
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ترين عبادت و جداگانه دارد و پیامبر اسالم چنین کاری را از بزرگ

 ماية تقرّب به خداوند شمرده است. 

 اند که فرمود: از پیامبر اسالم آورده

 1)من أعتق رقبة، أعتق اهلل بکل عضو منها عضواً من النار...(.

و، کند، خداوند در برابر هر عضوی از اکسی که مملوکی را آزاد »

 «عضوی از آن کس را از آتش آزاد خواهد کرد.

 و...

 بَردگی ازديدگاه اسالم، تألیف: مصطفی حسینی طباطبايی.

توانند به کتاب مذکور که به صورت رايگان در دوستان می

 اينترت و در سايت عقیده وجود دارد، مراجعه نمايند.

 

 اما بعد...

ها در باب جه به ترتیب نزول و ترتیب کتاب سورهحال با تو

 نمايیم:.داری و کنیزداری نکات جديد را ارائه میبرده

 ترتیب نزول:

 

                                                           
 صحیح مسلم، )کتاب العتق(.  1
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 کلمه آيه سوره
ترتیب 

 نزول

ر

 تبه

 1 35 رَقَبَةٍ  13 البلد

الشعر

 اء

عَبَّد 22

 تَّ

47 2 

النح

 ل

مَلَکَ 71

 ت

70 3 

النح

 ل

 4 70 عَبْدًا 75

النح

 ل

مَمْلُو 75

 کًا

70 5 

المؤم

 نون

مَلَکَ 6

 ت

74 6 

المعار

 ج

مَلَکَ 30

 ت

79 7 

مَلَکَ 28 الروم

 ت

84 8 

الرِّقَا 177 البقره 87 9 
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 بِ

بِالْعَبْ 178 البقره

 دِ 

87 1

0 

1 87 وَلَعَبْدٌ 221 البقره

1 

1 87 وَألَمَةٌ 221 البقره

2 

األحزا

 ب

مَلَکَ 50

 ت

90 1

3 

األحزا

 ب

مَلَکَ 52

 ت

90 1

4 

األحزا

 ب

مَلَکَ 55

 ت

90 1

5 

النسا

 ء

مَلَکَ 3

 ت

92 1

6 

النسا

 ء

مَلَکَ 24

 ت

92 1

7 

النسا مَلَکَ 25 92 1
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 8 ت ء

النسا

 ء

مَلَکَ 36

 ت

92 1

9 

النسا

 ء

2 92 رَقَبَةٍ  92

0 

الرِّقَا 4 محمّد

 بِ

95 2

1 

مَلَکَ 31 النور

 ت

102 2

2 

عِبَادِ  32 النور

 کُم

102 2

3 

وَإِمَائِ  32 النور

 کُم

102 2

4 

مَلَکَ 33 النور

 ت

102 2

5 

مَلَکَ 58 النور

 ت

102 2

6 

المجا 2 105 رَقَبَةٍ  3
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 7 دله

المائد

 ه

2 112 رَقَبَةٍ  89

8 

الرِّقَا 60 التوبه

 بِ

113 2

9 

 

ب انگیزترين نتايج در بااز بررسی جدول باال به يکی از اعجاب

اری دبردهرسیم، و آن اينست که: مبارزه با داری میمبارزه با برده

ست و در سوره بلد که سی و پنجمین سوره نزول ا« رََقبَةٍ» با کلمه 

حدود سال سوم بعث نازل شده ، شروع شده است. و با کلمه 

در سوره توبه که صد و سیزدهمین سوره قرآن مجید « الرِّقَابِ»

است و حدود سال دهم هجرت )بیست و سه بعث( نازل شده، به 

 نماياند کهجدول به ترتیب نزول به ما می اتمام رسیده است. اين

فاصله نزول اولین کلمه با آخرين کلمه بیست سال بوده است و 

ظرف اين بیست سال با تغییر تتبع مردم و درنتیجه طبع مردم به 

 داری( رسیده است.نتیجه مطلوب و مورد نظر خود )نابودی برده

کل قرآن  سوره بلد در سوره بلد و در 13بررسی جايگاه آيه 

 مجید:
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 سوره بلد: 13آيه 

 (13) «است بنده کردن آزاد»رَقَبَةٍ فَكُّ

 سوره بلد:

 مهربان بخشاينده خداى نام به الرَِّحیمِ الرَّحْمَنِ  اللَّهِ بِسْمِ

 (1. )شهر اين به قسم (1)الَْبلَدِ بهَِّاذَا أُقْسِمُ لَا

 (2. )اىگرفته سکنا شهر اين در تو و (2)اْلبَلَدِ بهَِّاذَا حِلُّ أَنتَ وَ

 (3)وَلَدَ مَا وَ وَالِدٍ وَ
 آورد، پديد که فرزندانى و پدر به قسم و

(3) 

 (4)َکبَدٍ فىِ الْانسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ
 ايم،بیافريده محنت و رنج در را آدمى که

(4) 

 (5)أََحدٌ َعلَیْهِ يَقْدِرَ لَّن أَن يحَسَبُ أَ
 نگردد؟ چیره او بر کس که پنداردمى آيا

(5) 

 (6. )کردم تباه را فراوان مالى: گويدمى (6)لُّبَدًا مَالًا أَهْلَکْتُ  يَقُولُ

 (7)أَحَدٌ َيرَهُ لَّمْ أَن يحَسَبُ أَ
 است؟ نديده را او کسى که پنداردمى آيا

(7) 

 (8) ايم؟نیافريده چشم دو او براى آيا (8) َعیْنَینْ لَّهُ نجَعَل لَمْ أَ

 (9) لب؟ دو و زبان يك و (9) شَفَتَینْ وَ لِسَانًا وَ

 (10) ننهاديم؟ پايش پیش راه دو و (10)النَّجْدَيْنِ هَدَيْنَاهُ وَ
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 (11. )ننهاد قدم سخت گذرگاه آن در او و (11)الْعَقَبَةَ اْقتَحَمَ فَلَا

 (12)الْعَقَبَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ
 چیست؟ سخت گذرگاه که دانى چه تو و

(12) 

 (13) است، بنده کردن آزاد (13)رََقبَةٍ فَكُّ

 (14) قحطى، روز در دادن طعام يا (14)مَسْغَبَةٍ ذِى يَوْمٍ فىِ إِطْعَامٌ أَوْ

 (15) باشد، خويشاوند که يتیمى به خاصه (15)مَقْرَبَةٍ ذَا يَتِیمًا

 (16. )نشینخاك مسکینى به يا (16)مَترَّْبَةٍ ذَا مِسْکِینًا أَوْ

 وَ برِّْ الصَّبِ اصَوْاْتَوَ وَ ءَاَمنُواْ الَّذِينَ مِنَ  کاَنَ ثُمَّ

 (17)بِالْمَرْحَمَةِ تَوَاصَوْاْ

 و اندآورده ايمان که باشد کسانى از تا

 به و اندکرده سفارش صبر به را يکديگر

 (17. )اندمهربانی سفارش کرده

 (18. )سعادتند اهل اينان (18)المَیَْمنَةِ أَصحَابُ أُوْلَئكَ

 (19)مَةِمَشْالْ ابُأَصْحَ هُمْ  بِايَاتِنَا کَفَرُواْ الَّذِينَ وَ
 اهل کافرند ما آيات به که کسانى و

 (19. )شقاوتند

 (20) مُّؤْصَدَةُ  نَارٌ عَلَیهِمْ
 سو هر از که آتشى هاستآن نصیب

 (20. )است پوشیده سرش

 

داری را نابود کرد و توان نظام بردهتنها با همین سوره می

داری( را به زمین انداخت. نکات های قوانین آن )نظام بردهستون
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بسیار زيادی در اين سوره وجود دارد که فهم آن باعث روشن 

داری خواهد شد، ان شاء اهلل و به حول و قوه شدن کل موضوع برده

الهی با توجه به توان و ايمانمان به بررسی اين موضوع خواهیم 

 خت.پردا

 

 حال چند سؤال از دکتر کانا)سُها(

فرمود است که انسان هنوز بعد از اين  11: چرا در آيه 1سؤال

سال هجری قمری پیش( پای به عقبه  1436گذر زمانی )قبل از 

 )گردنه، تکلیف، گذرگاه بلند و سخت، کاری سخت و دشوار، ايمان،

 پل صراط، راه سخت، کار پر زحمت و دشوار، بلندی، کار با اهمیت،

 مسؤلیت مشکل( نگذاشته است؟

: منظور از گردنه چیست؟ اين سؤال خطاب به رسول 2سؤال

رساند که اکرم صلی اهلل علیه وسلم است، و مظمون آيه به ما می

ا رپیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم نیز در ابتدا معنی مورد نظر 

 اند.دانستهنمی

سالی حتی عام در خشك: چرا آزاد کردن برده قبل از ط3سؤال

 نیشین آمده است؟بر يتیم خويشاوند و مسکین خاك
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بحث ايمان، صبر و رحم)مهربانی( را  17: چرا در آيه 4سؤال

توان بیان نموده است و آيا اگر ايمان و صبر و رحم نباشد می

ی سالی از جیره و غذابردگان را آزاد کرد يا در روز قحطی و خشك

بر داد؟ و آيا بدون اين سه عنصر )ايمان، ص خود گرفت و به ديگران

 و رحم( انسانیت و انسان بودن معنی دارد؟

 

 

ترين نکات درباره ترتیب نزول آيات قرآن مجید يکی از جالب

 دارای و سوره بلد اين است که در ترتیب کتابت قرآندرباب برده

 کننده دارد و آخر است.مجید نیز سوره بلد نقش تعیین

 در ترتیب نزول اول و در ترتیب کتابت آخر است !!!سوره بلد 

 ترتیب کتابت:

 

 کلمه آيه سوره
ترتیب 

 نزول

کتاب

 ت

 177 البقره
الرِّقَا

 بِ
87 2 

بِالْعَبْ 178 البقره 87 2 
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 دِ 

 2 87 وَلَعَبْدٌ 221 البقره
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 ت ل

النح
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النح
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75 

مَمْلُو

 کًا
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 ت
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 سال برای 1436اين شاهکار الهی و بزرگی قرآن است که بعد از 

کند که غرب با همه ادعايش هنوز ما ديالکتیك جديدی تعريف می

هم رويکردی منطقی نسبت به آن ندارد و بیشتر در منجالب 

 شود.ور میداری غوطهلجنزار برده

 تر اينکه هم در ترتیب نزول و هم در ترتیب کتابت هر دوجالب

رسد و شروع شده و به پايان نیز می« رقبه»جدول با ريشه کلمه 

 گیرند.ساير کلمات در مابین آن قرار می

 

-ای که در آن اشاره به بردهدر جدول ترتیب نزول آخرين سوره

 باشد.می 113سوره توبه با ترتیب نزول  داری شده است،

 اْلمُؤَلَّفَةِ  وَ  عَلَیهَا الْعَمِِلینَ  وَ الَْمسَاکِینِ  وَ لِلْفُقَرَاءِ  الصَّدَقَتُ إِنَّمَا

 السَّبِیلِ ابْنِ وَ اللَّهِ  سَبِیلِ فىِ وَ  الَْغرِِمینَ وَ الرِّقَابِ فىِ وَ  قُلُوبهُمْ

 1َحکِیمٌ عَِلیمٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ  مِّنَ  فَرِيضَةً

 آورىجمع کارگزاران و مسکینان و است فقیران براى صدقات»

 و بندگان کردن آزاد و مخالفان دل آوردن دست به براى نیز و. آن
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 اىفريضه آن و نیازمند مسافران و خدا راه در انفاق و دارانقرض

 .«است حکیم و دانا خدا و. خدا جانب از است

 صحیح از رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلماين آيه را با حديثی 

 ببريم:کنیم تا بهتر به موضوع پی همراه می

 اللَّه، لَ رسُو يا ُقلْتُ: )قال عنه، اللَّه رضی ذَر، أبی وعَنْ -1359

 « لَّهال سبیلِ یف والِجهادُ باللَّه، اإليمانُ »: قَال أفضَل؟( األعْمالِ  أیُّ

 ناً ثَمَ  َثرُهَاوَأَک ،أَهِْلهَا دعِنْ أنْفَسُهَا »: قال أفْضَل؟ الرِّقَابِ أیُّ : ُقلْت: قَال

 .علیه متفقٌ «

 رسول يا :گفتم که شده روايت عنه اهلل رضی ذر ابو از -1359

: است؟ فرمود بهتر اعمال از يك کدام وسلم علیه اهلل صلی اهلل

 آزاد روی از برده کدام: گفتم .خدا راه در جهاد و خدا به ايمان

 نزد در آن ارزشمندترين و ترينگران: ؟ فرموداست بهتر کردن

 .اهلش

 

ای که در باب جالب است که در ترتیب کتابت اولین سوره

 بردگان آمده است، سوره بقره است.

 اْلبِرَّ لَاِکنَّ  وَ الْمَغْرِبِ  وَ الَْمشْرِقِ  قِبَلَ  وُجُوهَکُمْ تُوَلُّواْ  أَن الْبِرَّ  لَّیْسَ

 ءَاتىَ  وَ النَّبِیِّنَ  وَ الْکِتَابِ وَ الْمََلئکَةِ وَ االَِخرِ الْیَوْمِ  وَ بِاللَّهِ ءَامَنَ  مَنْ
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 وَ  السَّبِیلِ ابْنَ وَ الْمَسَاکِینَ وَ الْیَتَامَى وَ الْقُرْبىَ ذَوِى حُبِّهِ عَلىَ الْمَالَ

 الْمُوفُونَ وَ الزَّکَوةَ ءَاتىَ وَ الصَّلَوةَ أَقَامَ وَ الرِّقَابِ فىِ وَ السَّائلِینَ

 الَْبأْسِ ِحینَ وَ الضَّرَّاءِ وَ الَْبأْسَاءِ فىِ الصَّابرِِّينَ وَ عَاهَدُواْ إِذَا بِعَهْدِهِمْ

 1الُْمتَّقُونَ  هُمُ أُوْلَئكَ  وَ صََدقُواْ الَّذِينَ  أُوْلَئكَ

 کنید مغرب و مشرق سوى به را خود روى که نیست آن نیکى»

 و فرشتگان و قیامت روز و خدا به انسان که است آن نیکى بلکه

 اشعالقه مورد که را خود ثروت و آورد، ايمان پیامبران و کتاب

-سؤال و درماندگان و فقرا و يتیمان و خويشاوندان به باشد،مى

 زکات و دارد پابه را نماز و بدهد بردگان آزادى براى و کنندگان

 و ندارى هنگام و کند وفا موقعبه بسته، پیمان که هر با و دهد

 و راستگو حق به که اينانند. کند صبر جنگ موقع در و بیمارى

 .«پرهیزکارانند

 

بنده . «آنندراج، منتهی االرب، فرهنگ نظام» بنده رقبه:

برده: فك رقبة. تحرير رقبة؛  ،بنده ،عبد«. نظام االطباء»زرخريد

مملوك «. علی اکبر دهخدا» آزاد کردن اسیر. آزاد کردن بنده
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زرخريد خواه مومن خواه کافر خوان زن خواه مرد خواه بزرگ خواه 

اند، چنانکه کوچك باشد. رقبه را در مملوك زرخريد اختصاص داده

 «.کشاف اصطالحات الفنون» فتحرير رقبة: در اين آيه آمده

ترجمه چند « رقبه»يکی ديگر از نکات کلیدی استفاده از کلمه 

 و کامل آن است که جامعیت کاملی را درباره بردگان دارد. وجهی

 

 داری و به صورت بنیادين و در چهارچوب ترتیبمبارزه با برده

-برده رساند که مبارزه بانزول و ترتیب کتابت ما را به اين باور می

ای کن کردن آن نیازمند برنامهداری به صورت بنیادين و ريشه

ی و غییر تتبع افراد و رسیدن به طبعی الهکامل و جامع و در قالب ت

منطبق بر ايمان و رحم و صبر است که برای همیشه اين مقوله 

وارونه اخالق را در صراط عظیم الهی و در جهت فطرت پاك قرار 

ارا ای تدريجی و مداوم که گاهی بايستی مدداد. و اين يعنی مبارزه

ف تغییر اساس و کرد و گاهی تغییر داد و گاهی قبول کرد ولی هد

بنیان است که بايستی در تفسیری عادالنه و در راستای اهداف 

ه الهی و پیامبری که نزول تدريجی و با منطق تغییر کلی ارائه شد

 است، انجام شود.
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آيه است که مانند  6236آيا نه اين است که قرآن مجید دارای 

د و زنجیر ديگر دار 6235زنجیری پیوسته که هر زنجیر ريشه در 

ايی هبنیان هرکدام بر بنیان همه بنا نهاده شده است. و مانند چراغ

تنها زمانی ها آن با نمايی گوهرمانند که درخشندگی و روشن شدن

ی های الهی به تنها منبع اليزال نور و روشنايممکن است با کابل

حقیقی وصل شوند. و هرکدام را که از پیوستگی و اتصال به منبع 

-نیم نور هدايت خود را از دست داده و گاه گمراهحقیقی خارج ک

 کننده نیز خواهد شد.

فرمايد: کافران، ظالمان و اهلل جل جالله در قرآن مجیدش می

شوند، چون طراحی قرآن مجید در راستای فاسدان هدايت نمی

فکری کافران و ظالمان و فاسدان نیست که بیشتر بر کفرشان و 

اين يعنی راستای الهی منطبق بر  ظلمشان و فسادشان بیفزايد و

 ايمان و عدالت و پاکی و صداقت و صلح و آنچه که انسانیت را به

 مدينه فاضله برساند است.

کند تا اهلل جل جالله کافران را در مسیر کفرشان هدايت نمی

 کافرتر شوند.

کند تا اهلل جل جالله ظالمان را در مسیر ظلمشان هدايت نمی

 تر شوند.ظالم
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کند تا اهلل جل جالله فاسدان را در مسیر فسادشان هدايت نمی

 تر شوند.فاسد

 ه بااندازد کو اين من را به ياد داستان ابراهیم علیه السالم می

له جاليکی از ظالمین زمان )نمرود( شروع به مباحثه کرد و اهلل جل

 وده بالسالم را در جريان بحث هدايت کرد و با او همراابراهیم علیه

 ای داشت به خود واگذاشت.ولی نمرود ظالم را که هدف ظالمانه

 إِذْ الْمُْلكَ اللَّهُ آتاهُ أَنْ رَبِّهِ فی إِبْراهیمَ حَاجَّ الَّذی إِلَى تَرَ لَمْ أَ

 قالَ  أُمیتُ وَ أُحْیی أَنَا قالَ يُمیتُ وَ يُْحیی الَّذی رَبِّیَ إِبْراهیمُ قالَ

 اْلمَغْرِبِ مِنَ  ِبها َفأْتِ الْمَشْرِقِ  مِنَ  بِالشَّْمسِ يَأْتی اللَّهَ  فَإِنَّ  إِبْراهیمُ

 1الظَّالِمینَ  الْقَوْمَ  َيهِْدی ال اللَّهُ وَ کََفرَ الَّذی فَبُهِتَ 
 که نديدى بود کرده ارزانى پادشاهى او به خدا که را کسى آن»

 ابراهیم که گاهآن کرد؟مى محاجّه پروردگارش درباره ابراهیم با

 زنده نیز من: گفت او. میراندمى و کندمى زنده من پروردگار: گفت

 مشرق از را خورشید خدا: گفت ابراهیم. میرانممى و کنممى

 خدا زيرا. شد حیران کافر آن. برآور مغرب از را آن تو آوردبرمى

 .«کندنمى هدايت را ستمکاران
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 که اين سنت برایدر ادامه به دو آيه ديگر نیز توجه فرمايید 

 کافران و فاسدان نیز برقرار است:

 َکالَّذی الَْأذى وَ بِالْمَنِّ  صَدَقاتِکُمْ تُبِْطُلوا ال آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا

 َکمَثَلِ  فََمَثلُهُ الْآخِرِ  الْیَوْمِ  وَ بِاللَّهِ ُيؤْمِنُ ال وَ النَّاسِ رِئاءَ مالَهُ يُنْفِقُ 

 ءٍ شَیْ عَلى يَقْدِرُونَ  ال صَلْداً  َفتََرکَهُ وابِلٌ فََأصابَهُ تُرابٌ عَلَیْهِ  صَفْوانٍ 

 1الْکافِرينَ  الْقَوْمَ يَهِْدی ال اللَّهُ وَ کَسَبُوا مِمَّا
 را خود اموال که کس آن همانند ايد،آورده ايمان که کسانى اى»

 نايما قیامت روز و خدا به و کندمى انفاق خودنمايى و ريا روى از

 باطل رسانیدن آزار و نهادن منّت به را خويش هاىصدقه ندارد،

 نشسته خاك آن روى بر که است صافى سنگ مَثل او مثَل. مکنید

-کشت چنان هم را سنگ آن و بارد فرو تند بارانى ناگاه به. باشد

 برند،نمى سودى اندکرده آنچه از کسان چنین. گذارد باقى ناپذير

 .«کندنمى هدايت را کافران خدا که
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 فَلَنْ مَرَّةً سَبْعینَ َلهُمْ تَسْتَغْفِرْ إِنْ َلُهمْ تَسْتَغِْفرْ ال أَوْ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ

 الْقَوْمَ  َيهِْدی ال اللَّهُ  وَ رَسُولِهِ  وَ  بِاللَّهِ کَفَُروا ِبأَنَّهُمْ ذِلكَ لَهُمْ  اللَّهُ يَغْفِرَ

 1الْفاسِقینَ 
 نخواه، آمرزش خواهىمى بخواه آمرزش برايشان خواهىمى»

 نخواهد خدايشان بخواهى آمرزش برايشان هم بار هفتاد اگر

 را اننافرم مردم خدا و ندارند ايمان پیامبرش و خدا به زيرا آمرزيد،

 .«کندنمى هدايت

 

های به هم هدايت همان نوری است که منبع روشنايی چراغ

ها( در تك سورههای تخصصی )تكتك آيات( در اتاقپیوسته )تك

ساختمان الهی )کل قرآن مجید( است که جدا کردن يك چراغ 

 )آيه( از آن و تفسیر و تحلیل آن، نور چراغ را گرفته و کلماتی

 نماياند.کننده را به ما میتاريك و گمراه

و دلیل عدم هدايت کافران و ظالمان و فاسدان در اين است که 

ن و فساد در تضاد است و با آاين کتاب و طراحی آن با کفر و ظلم 

 هیچ سازگاری ندارد.
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 تجزيه و تحلیل:

همچنان که در ترتیب نزول و در مبارزه تدريجی و برای تغییر 

 نی وطبع جاهلی و کافرانه و فاسدانه و ظالمانه به طبع الهی و ايما

ییر ساله برای تغ 20صادق و سالم و عادل، نیاز بوده است که زمانی 

 داری بکلی نابود شود،جاهلی صرف شود تا نظام بردهتتبع و فکر 

آن هم در کنار سیرت و سنت عملی خود رسول اهلل صلی اهلل علیه 

 و سلم و مبارزه مستقیم خود رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم با

 محوريت قرآن مجید و ترتیب نزول و هماهنگی کامل با آن و بنیان

ارزه نزول سوره بلد و شروع به مبداری با های مبارزه با بردهپايه

عملی با شعار)تصديق، تبديل، تغییر( برای رسیدن به ترتیب 

 سال رسالت و قرار دادن اولین سوره نزول در 23کتابت در پايان 

 داری و نمايشداری در آخرين ترتیب کتابت در باب بردهباب برده

 اين موضوع مهم که گفتار اولین ما، هدف آخرين ماست.

 1عَلیمٌ  ءٍشَیْ بِکُلِّ  هُوَ وَ الْباطِنُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْآِخرُ وَ الْأَوَّلُ  وَهُ
  .«داناست چیزى هر به او و باطن، و ظاهر و آخر و اّول اوست»
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بود داری را برای همیشه نااسالم با اين رويکرد عظیم نظام برده

ب نشانه اصحاکرد و برای نابودی مطلق آن، آن را جزئی از ايمان و 

های انسان بودن قرار داد، و اگر آن را يمین و از اولین شاخص

شمرد فساد قبلی همچنان پا های سابقون بر می)رقبه( جزء شاخص

آن  کرد. ولی با قرار دادنبرجا بود و حتی جنبه دينی نیز پیدا می

 در کنار اصحاب يمین آن را اولین نشان ايمان اولیه معرفی کرده

را اصحاب يمین عوام رستگاران و سابقون جزء بهترين و است. زي

 ها هستند.ترين انسانترين و متقیپاك

 

 

 داری : غرب احیا کننده برده2

 تجارت جهانی برده در نیمه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندان

 سلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد.

بر ها سابقه تجارت شرق و سلطه انحصاری پرتغالیگسترش بی

ها و آمريکا به وسیله اسپانیايیهای قاره آن، تصرف سرزمین

در سده شانزدهم میالدی دورانی  "هاپالنت"ها و تأسیس پرتغالی

دورانی که سه سده تداوم يافت و  .نوين را در تاريخ غرب گشود
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روح و مايه حیاتی خود را از دو پديده جديد گرفت: پالنتوکراسی و 

 هايی نمادين است:هر دو نام هااينتجارت ماوراء بحار. 

-، يعنی اقتصادی که بر شالوده کشت"اقتصاد پالنتوکراتیك"

زارهای بزرگ مستقر در مستملکات اروپايیان در جزاير و سواحل 

 ی بودها( استوار شد، در واقع اقتصادقاره آمريکا و خاوردور )پالنت

 ه آفريقا بهمبتنی بر نیروی کار انبوه میلیونی مردمی که از قار

ه و بر اين شالوده بود که اروپا طی دو سد ،شدندبردگی گرفته می

داری تاريخ بشری ترين نظام بردههفدهم و هیجدهم میالدی بزرگ

 را برپا کرد.

طلبی اروپا در نامی است که به توسعه "تجارت ماوراء بحار"

تکاپويی که هیچ ربطی به تجارت  ،شودمشرق زمین داده می

نداشت و چنانکه در سرگذشت آن ديديم بر تهاجم و  متعارف

سابقه استوار بود. مبداء اين دوران سفرهای تجاوز و غارتی بی

م.( و واسکو داگاما به 1492کريستف کلمب به غرب ) "اکتشافی"

اروپا در نیمه  "انقالب صنعتی"م.( است و پايان آن 1497شرق )

اکم سه سده انباشت و تر اول سده نوزدهم؛ تحولی که دقیقاً بر پايه

هايی از قاره اروپا، به ويژه در جزيره ثروت جهان در بخش

 انگلستان، انجام گرفت.
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ه بها، اروپايیان در هجوم خود به قاره آمريکا و جزاير اقیانوس

کشی و امحاء منظور تأمین سلطه بالمعارض خويش، سیاست نسل

 جمعی سکنه بومی را پیش گرفتند.

 "فاتحان"گری هولناك وحشی ارنست ماندل:به نوشته 

ه ]کانکوئیستادورها = کنکیستادورها[ اسپانیايی را در آمريکا هم

-خمیلیون سر 15 ،دانند. اينان در يك فاصله زمانی پنجاه سالهمی

-محافظه"پوست را نابود کردند و اين رقم بنا به عقیده مورخین 

 ئیتی، کوبا،هامانند شد. مناطقیمیلیون نفر بالغ می 12بر  "کار

الً نیکاراگوئه و سواحل ونزوئال، که تراکم جمعیت بسیار داشت، کام

 از جمعیت خالی شد.

است که کريستف کلمب  ای گوياست. اين جزيرههائیتی نمونه

 نامید. "هیسپانیوال"بر آن پای نهاد و آن را  1492دسامبر  6در 

تعداد سکنه بومی  پرجمعیت بود که در آن زمان کلمب اين جزيره

به  هزار نفر تخمین زد. يورش اروپايیان برای يافتن طال 900آن را 

دم هزار نفر از اين مر 60تنها  1508اين جزيره آغاز شد و در سال 

ش نفر گزار 4000تعداد سکنه بومی تنها  1533زنده بودند. در سال 

 شد و در نیمه سده هیجدهم هیچ نشانی از آنان برجای نماند. 
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ها بود. در سال هائیتی تا سده هفدهم در اشغال اسپانیايی

ها درآمد و سن ، بخش غربی جزيره به تصرف فرانسوی1697

ين اها با انتقال اسیران آفريقايی به دومینگو نام گرفت. فرانسوی

های بزرگ پنبه و کشی از نیروی کار آنان پالنتجزيره و بهره

 به گروه قلیلی از ثروتمندانها نیشکر ايجاد کردند. اين پالنت

ترين تولیدکننده ئیتی به بزرگهافرانسوی تعلق داشت. بدينسان،

( 1792هزار نفر ) 480شکر جهان بدل شد و جمعیت اندك آن به 

ئیتی سهم مهمی در هاافزايش يافت. به نوشته جیمز والوين،

داشت. در اين زمان،  1788شکوفايی اقتصاد فرانسه پیش از سال 

میلیون فرانك فرانسه گزارش شده  193ئیتی معادل هاد شکرتولی

دريانورد در کار حمل و نقل برده و  15000است و ششصد کشتی و 

 1791شکر اين جزيره بودند. با وقوع انقالب فرانسه، در سال 

ل بردگان سیاه جزيره سر به شورش برداشتند و اروپايیان يا به قت

 رسیدند يا از جزيره گريختند.

با نمونه برجسته ديگری از فاجعه امحاء سکنه بومی قاره کو

میالدی  1492آمريکاست. بر اين جزيره پرجمعیت نیز در سال 

جغدی شوم به نام کريستف کلمب پای نهاد و سه سده بعد نشانی 

ناچیز از نسل مردم بومی آن بر جای ماند. سکنه کنونی کوبا 
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و ها ها، آلمانیویها، فرانسمعجونی است از اعقاب اسپانیايی

-تصور نرود که اين سیاست تنها به سده .بردگان آفريقايی و چینی

های شانزدهم و هفدهم و دوران بدوی تهاجم ماوراء بحار و 

اروپايیان تعلق داشت. چنین نیست. تا پايان  "انباشت سرمايه"

 کشی سکنه بومی هستیم.سده نوزدهم شاهد تداوم سیاست نسل

های هولناك شك يکی از تراژدیتاسمانیا بیفاجعه بومیان 

سده نوزدهم است. اين جزيره بزرگ، که در جنوب استرالیا واقع 

به وسیله يك ماجراجوی دريايی کمپانی هند  1642است، در سال 

شد و در سال  "کشف"شرقی هلند به نام ابل جانسون تاسمان 

تا سال ها درآمد. سیاست امحاء بومیان به تصرف انگلیسی 1803

م ، مقارن با دولت میرزا حسین خان سپهساالر در ايران، تداو1876

داشت و در اين زمان آخرين بقايای سکنه اصلی اين سرزمین از 

تار داروين خود درباره فاجعه کش نويسد:میان رفت. الوين تافلر می

ام عبومیان تاسمانیا مقاالتی نوشت و با شور و حرارتی که اين قتل

 دهای از آينبینی کرد که: در دورهنگیخته بود چنین پیشدر او برا

نژادهای متمدن انسان بطور قطع نسل نژادهای وحشی را از روی 

 شوند.دارند و خود جايگزين آن میزمین برمی
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نمونه چارلز داروين قابل تعمیم به تمامی فرهیختگان غربی 

کشی اجعه نسلای که فهای آزادهاند انساننیست. در اروپا نیز بوده

ال، اند. برای مثکردهبه وسیله غارتگران ماوراء بحار را محکوم می

بربريت و فجايع  گفت:ويت، نويسنده مسیحی انگلیس، میهاويلیام

ای که نژادهای به اصطالح مسیحی در هر نقطه جهان و وحشیانه

اند در هیچ عصری از علیه مردم هر کشور مسخر مرتکب شده

افتاده، هر نزد هیچ نژادی، هرقدر وحشی و عقب اعصار تاريخ و

 شرم، نظیر ندارد. رحم و بیاندازه بی

خیز ولی خالی از روشن است که مستملکات پهناور و حاصل

های مستعمراتی اروپا توانست سودی برای کانوننیروی انسانی نمی

بود نه حکمرانی بر برهوتی خالی از  "پول"داشته باشد. هدف 

مهاجرت وسیع اروپايیان تهیدست و انتقال خیل عظیم سکنه. 

مجرمین و تبهکاران آغاز شد ولی اين نیز چاره کار نبود. چنین بود 

سکنه قاره آفريقا و انتقال آنان به مستملکات ماوراء  "شکار"که 

های اصلی اقتصاد دنیای غرب بدل شد. اين بحار به يکی از پايه

سه سده، تداوم داشت. اين  فرايندی است که دورانی طوالنی،

زارهای پهناور مستملکات ماوراء بحار به کار بردگان در کشت

شدند. بدينسان، پديده اقتصادی جديدی شکل گرفت گرفته می
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 "بردگی -داری جامعه زمین"شد. می نامیده "پالنتوکراسی"که 

 نام داشت. "جامعه پالنت کاری" مستقر در اين مستملکات

های شانزدهم تا هیجدهم دنیای غرب ثمره سده "پالنتوکراسی"

گر اروپا که با قدرت های حکومتخاندان پیوند سه کانون است:

ها در برابر رقبای پالنت "مالکیت"سیاسی و نظامی خويش از 

گذاران بزرگ مراکز صرافان و سرمايه، کردندمهاجم حفاظت می

مايه الزم را های متعدد، سراصلی مالی اروپا که از طريق کمپانی

و سرانجام،  نمودندها تأمین میبرای شکار برده و احداث پالنت

 "نخبگان پالنتوکرات"ها که گذاران و مديران اين پالنتبنیان

 رفتند.ها به شمار میشدند و الیگارشی حاکم بر پالنتنامیده می

ها شبکه وسیعی از دالالن و ماجراجويان در پیرامون اين کانون

در تاريخ نگاری آفريقا،  شکارچیان و تجار برده حضور داشت.و 

دوران "متمايز است.  "دوران استعماری"از  "داریدوران برده"

شود و تا از نیمه دوم سده پانزدهم میالدی آغاز می "داریبرده

رسد. فرا می "دوران استعماری"سده نوزدهم تداوم دارد. سپس، 

های روپايی رسماً سرزمینهای ااين دورانی است که قدرت

آفريقايی را جزو مستملکات خود اعالم نمودند. میچل کراودر 

 1880های دهه در قاره آفريقا را سال "دوران استعماری"سرآغاز 
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را به  1935-1880های داند و تاريخ آفريقای يونسکو سالمی

 اين قاره متمايز ساخته است. "دوران استعماری"عنوان 

 
برده در نیمه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندان  تجارت جهانی

، هفتاد و هفت سال 1415سلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد. در سال 

پیش از سفر کريستف کلمب به قاره آمريکا و هشتاد و دو سال 

پیش از سفر واسکو داگاما به شرق، يکی از شاهزادگان پرتغالی به 
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شهرت  "نری دريانورده"(، که بعدها به 1460-1394نام هنری )

يافت، برای اشغال بندر سیتا، در ساحل مراکش، راهی شمال 

آفريقا شد. هنری اين بندر را اشغال کرد و دژی استوار در آن 

بنیان نهاد. اين نخستین مستعمره ماوراء بحار اروپايیان و سرآغاز 

هنری در سال  های پسین دريايی آنان به شرق و غرب است.تهاجم

واقع در دماغه جنوب غربی پرتغال،  "ويال دو انفانته"در  1418

کاخی ساخت و آن را به کانون تجمع و مأوای انواع ماجراجويان و 

های دريايی راهزنان دريايی بدل ساخت و از اين زمان لشکرکشی

کوشند هنری را نگاری غرب میخود را آغاز کرد. هر چند در تاريخ

جلوه دهند،  "انش دريانوردیشیفته و بانی د"و  "کاشفی بزرگ"

توسعه تجارت "ولی اين نکته پنهان نیست که انگیزه اصلی او 

جنگ با مسلمانان به منظور گسترش "و  "پرتغالی طال و برده

تهاجمی بزرگ را علیه  1458بود. همو بود که در سال  "مسیحیت

نخستین بار در  وطاس فاس )مراکش( پیش برد.دولت مسلمان بنی

در جستجوی راه دريايی  "هنری دريانورد"زمانی که  ،1441سال 

مرد و زن و کودك را به  12هند به ساحل غربی آفريقا رسید، 

آنان را با خود به عنوان برده به پرتغال برد و در بازار  .اسارت گرفت

هزار آفريقايی  لیسبون فروخت. در هفت سال بعدی، حدود يك
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وش رفتند. معهذا، با شدند و در بازار لیسبون به فر "شکار"

قاره آمريکا به وسیله کريستف کلمب و تسخیر  "کشف"

بود که  "کانکوئیستادورها"های پهناور آن به وسیله سرزمین

العاده يافت. تا اين زمان از تجارت برده اهمیت اقتصادی فوق

های اعضای بردگان فوق به عنوان غالمان و کنیزان خانگی، در کاخ

. از شدو اشراف پرتغال و اسپانیا، استفاده می های سلطنتیخاندان

اين پس بردگان به يکی از ابزارهای تولید و يکی از سه عامل اصلی 

 ها )نیروی کار، زمین و سرمايه( بدل شدند.اقتصاد پالنت

-در دوران پنجاه ساله پس از ورود کلمب به باهاماس، اسپانیايی

کردند و در سال ها مکزيك، پرو و جزاير هند غربی را تصرف 

ها نه ها اشغال برزيل را آغاز نمودند. در اين سرزمینپرتغالی 1542

-تنها معادن عظیم طال و نقره به چنگ آنان افتاد، بلکه کشت

ها و زارهای وسیع تنباکو، نیل و نیشکر نیز پديد شد. اسپانیايی

ها در به کارگیری بومیان قاره آمريکا توفیقی نداشتند و پرتغالی

سیاهان  "شکار"ذا برای تأمین نیروی کار موردنیاز خود به ل

آفريقايی روی آوردند. میسیونرهای اسپانیايی، به رهبری کشیشی 

به نام الس کازاس، که بعدها اولین اسقف مکزيکو شد، تجارت برده 
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کردند. در سده شانزدهم صدور برده به قاره آمريکا را تشويق می

 شت.به شکلی روزافزون تداوم دا

اد ها بود که تجارت جهانی برده و اقتصمعهذا، با ورود انگلیسی

های هفدهم و هیجدهم میالدی اوجی شگرف و کاری در سدهپالنت

ها، ها، دانمارکیها، فرانسویسابقه يافت. سپس، هلندیبی

 ها نیز وارد اين عرصه شدند. ها و سرانجام آلمانیسوئدی

 
وکینز ها، به وسیله سِر جان1562تجارت انگلیسی برده از سال 

و با مشارکت الیزابت اول و تجار و صرافان انگلیسی آغاز شد و در 

در آمريکای شمالی به  "ويرجینیا"، با اشغال سرزمین 1585سال 

های انگلیسی تأسیس شد. اين وسیله سِر والتر رالیگ، اولین پالنت
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( به 1663)فرايند ادامه يافت و سرانجام در زمان چارلز دوم 

، طبق الگوی "کمپانی سلطنتی آفريقايی بريتانیا"تأسیس 

ها، انجامید. به اين کمپانی نیز، چون کمپانی هند شرقی و پرتغالی

های در حوزه "تجارت"های مشابه، امتیاز انحصاری ساير کمپانی

 عملیاتی آن اعطا شد.

منبع اصلی شکار انگلیسی برده غرب آفريقا و بازار آن 

کات انگلیس در قاره آمريکا بود. اين بردگان به طور عمده مستمل

شدند. در اين زمان، های نیشکر و تنباکو به کار گرفته میدر پالنت

های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیايی، هلندی، دانمارکی و کمپانی

های اختصاصی شکار برده در غرب آفريقا آلمانی دارای قرارگاه

کمپانی سلطنتی آفريقايی "تأسیس  هایبودند. در نخستین سال

اشتغال داشتند  "کار"، در اين منطقه صدها اروپايی به "بريتانیا

بودند. به نوشته جیمز  "کمپانی"کارگزاران ها آن تن از 300که 

-، در نخستین سال"کمپانی سلطنتی آفريقايی بريتانیا"والوين، 

پانی بیش اين کم 1720بود. تا سال  "بسیار موفق"های فعالیتش، 

کشتی محموله را انتقال داد که شامل يکصد هزار برده  500از 

 1700در ماريلند و ويرجینیا تنها  1660شد. در سال آفريقايی می

، هفت سال پس از تأسیس 1670برده سیاه وجود داشت. در سال 
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هزار نفر 40، اين رقم به "کمپانی سلطنتی آفريقايی بريتانیا"

هزار  400، نیمی از جمعیت 1760سال  رسید. يك سده بعد، در

دادند و در پايان سده نفری ويرجینیا را بردگان تشکیل می

 هزار نفر بود. 300ها آن هیجدهم تعداد

د برده به کارولینای جنوبی وار 600، سالیانه 1725پیش از سال 

برده رسید. در سال  2000شد که در ده ساله بعد به سالیانه می

. ار برده آفريقايی در اين مستعمره مستقر بودندهز 40حدود  1740

تعداد بردگان در مستعمرات جنوبی انگلیس در  1759در سال 

 آمريکای شمالی تقريباً برابر با سفیدپوستان بود.

های مهم استقرار عالوه بر آمريکای شمالی، يکی از کانون

بر های انگلیسی در جزاير هند غربی بود. با سلطه بريتانیا پالنت

هزار نفر به  50اين جزاير، در نیمه اول سده هفدهم جمعیت آن از 

میلیون نفر  1/5حدود  1775تا سال  يك میلیون نفر افزايش يافت.

آفريقايی در جزاير آمريکايی مستعمره بريتانیا تخلیه شدند. در 

، مستعمرات انگلستان در جزاير هند غربی به شرح زير 1899سال 

مانس، جزاير ويرجین، باهاماس، ترينیداد، است: جامايیکا، کاي

، گرنادينس، سن وينسنت، باربادوس، سن لوسیا، اتوباگو، گرناد

دومینیکا، آنتیگوا، مونتسرات، باربودا، نويس و ردوندا، سن 
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کريستوفر و آنگوئیال. جامايیکا، جزاير ويرجین، توباگو، سن لوسیا 

ها ها و فرانسویهلندیها، ها از اسپانیايیو دومینیکا را انگلیسی

تصرف شد. در اين زمان، ها آن گرفتند و بقیه به وسیله خود

ها اسپانیا تنها جزاير کوبا و پورتوريکو را در تملك داشت. هلندی

ها سه جزيره و ها پنج جزيره، دانمارکیشش جزيره، فرانسوی

 يك جزيره از جزاير هند غربی را در تملك داشتند.ها سوئدی

ا هزار نفر برده تنه 180حدود  1760تا  1700های ه سالدر فاصل

در سه ها آن هزار نفر 50به جزيره باربادوس وارد شدند که حدود 

، در باربادوس يك چهارم 1788سال اول فوت کردند. در سال 

ها بردگان به مشاغل خانگی اشتغال داشتند و سه چهارم در پالنت

  بودند.
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 331انگلیسی شمال قاره آمريکا  در مستعمرات 1775در سال 

هزار برده و در مستعمرات جنوبی )ماريلند، ويرجینیا، کارولینا و 

هزار برده و در باربادوس  190هزار برده، در جامايیکا  310جئورجیا( 

هزار برده وجود داشت. اين ارقام به جز بردگانی است  60بیش از 

ختند. درك کرتن فروانگلیسی به ساير اروپايیان می "تجار"که 

تجار ثروتمند و محترم بريستول،  1680در سال  نويسد:می

کردند. برده آفريقايی صادر می 15000لیورپول و لندن در سال 

 1786تا  1680های بعدها اين رقم افزايش يافت. در فاصله سال

انگلستان به تنهايی بیش از دو میلیون برده را به اسارت گرفت، 

، چهل ايستگاه ]انگلیسی[ 1791در سال  حمل کرد و فروخت.
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شکار برده تنها در سواحل غربی ]آفريقا[ مستقر بود که نام زيبای 

بدينسان، در سده  ]دفتر تجاری[ را بر خود داشتند. "فاکتوری"

دار زمانه بدل ترين قدرت بردههیجدهم میالدی انگلستان به بزرگ

ها سالیانه های سده هیجدهم، انگلیسیشد. در نخستین سال

نیمی از تجارت  1770کردند. در سال هزار برده حمل می 36حدود 

 200ها بود که ناوگانی مرکب از برده غرب آفريقا در دست انگلیسی

، 1780هزار برده در اختیار داشتند. در دهه  50کشتی با ظرفیت 

هزار نفر در سال رسید.  80ها به برده انگلیسی "تجارت"حجم 

های پايانی سده هیجدهم میالدی و دوران اقتدار هبنابراين، ده

خاندان ولزلی در دربار انگلیس را بايد اوج تجارت جهانی برده 

 شمرد.

ثروتی که در سده هیجدهم از  نويسد:دکتر جفکین آلمانی می

هند و مستعمرات آمريکايی به جزيره انگلیس وارد شد عظیم 

میلیون  1/2انگلیس است. تنها مالیات شکر مستعمرات آمريکايی 

تن  24000پوند استرلینگ در سال بود و حجم تجارت تنباکوی آن 

در سال. در جزاير هند غربی نیشکر، در ويرجینا به طور عمده 

کمپانی " شد.تنباکو و در کارولینای جنوبی برنج کشت می

 300، 1720از آغاز تأسیس تا سال  "سلطنتی آفريقايی بريتانیا
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شکر وارد  1700زيره انگلیس وارد نمود. در سال هزار تن شکر به ج

گالن( بود  4خمره )هر خمره برابر با حدود  50000شده به انگلیس 

هزار خمره رسید. در سال  100دو برابر شد و به  1753که در سال 

هزار نفر دريانورد مشارکت  30، در تجارت شکر بريتانیا 1789

رات انگلیسی جزاير شده در مستعم داشتند. کل حجم شکر تولید

ها تا زمان هند غربی، از آغاز تصرف اين جزاير به وسیله انگلیسی

داری، بیش از ده میلیون تن گزارش شده است. در سال لغو برده

میلیون تن تنباکو و از  11از ويرجینیا و ماريلند حدود  1775

-هزار تن شکر صادر می 100مستعمرات انگلیسی هند غربی حدود 

ين زمان، ديگر مصرف تنباکو و شکر در قاره اروپا به يك شد. در ا

 بدل شده بود. عادت عمومی

برنج، پس از شکر، تنباکو و گندم چهارمین صادرات باارزش 

، کارولینای جنوبی سالیانه 1730آمريکای بريتانیا بود. در سال 

کرد که دو سوم آن به بیش از يك میلیون تن برنج صادر می

ه نوشته والوين، اين کاالی جديد نیز مانند تنباکو و انگلستان بود. ب

 "فرمول"را دگرگون ساخت. والوين  "ذائقه انگلیسی"شکر 

تجارت خارجی کارولینای جنوبی را چنین استخراج کرده است: 

 واردات بیشتر برده برابر است با صادرات بیشتر برنج.
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چشمگیر در اقتصاد پالنتوکراتیك، در کنار غارت شرق، نقشی 

نظیر ثروت و رفاه جزيره انگلیس داشت با تمامی شکوفايی بی

که در نیمه اول سده  ،پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و علمی آن

رخ نمود. سرزمینی فقیر که در  "انقالب صنعتی"نوزدهم به شکل 

آغاز سده نوزدهم کمتر از ده میلیون نفر جمعیت داشت، و در دو 

برد و رشك می "ثروت هرمز"عر آن بر سده پیش نامدارترين شا

دست سخاوتمند "گفت که حسابی سخن میاز جواهرات بی

ريزد، اکنون به ثروتی دست يافته به پای پادشاهان خود می "شرق

آمد. و اين ثروت نه به بود که حتی در روياهايش به تصور نمی

تمامی ده میلیون سکنه جزيره انگلیس که به اقلیتی تعلق داشت. 
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در همین زمان بخش مهمی از اين مردم در فقری جانکاه به سر 

هايی انباشته بردند و ثروت انبوه فوق در دست معدود خاندانمی

و همین  ،خوانیممی "الیگارشی مستعمراتی"شد که آنان را می

را  "زرساالری جهانی"الیگارشی بود که در سده نوزدهم پديده 

جزيره باربادوس در تملك  1680شکل داد. برای نمونه، در سال 

های نامدار پالنتوکرات انگلیسی بود. برخی خاندان 200تنها 

انگلیسی چون ولزلی، يانگ، ساترلند، کول و لیندسی ثروت اولیه 

همانگونه که خاندان  ،ها و تجارت برده اندوختندخود را از پالنت

پیت ثروت نخستین خود را در کمپانی هند شرقی اندوخت. در 

کنیم که بسیاری از اينان، از جمله پنج خاندان نجا تنها تأکید میاي

در  فوق، از گردانندگان و کارگزاران کمپانی هند شرقی نیز بودند.

های ها، تجار برده نیز به ثروتاين تکاپو، عالوه بر پالنتوکرات

عظیم دست يافتند. در اوايل سده هیجدهم، هر برده بطور متعارف 

پوند استرلینگ سود خالص داشت؛ گاه کمتر و گاه  36تا  16حدود 

برده را از بندر لیورپول  304 "التاری"بیشتر. برای نمونه، کشتی 

پوند استرلینگ سود خالص داشت. در  11039به جامايیکا برد و 

برده را به کوبا برد و سود  392 "اينترپرايز"همین زمان، کشتی 

-همین سود بود که ثروتپوند بود. بر پايه  6428خالص آن تنها 
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های انبوه در دست کسانی چون سِر ساموئل فلودير انباشته شد. 

هزار پوند استرلینگ  900حدود  1767ثروت اين تاجر برده در سال 

 شود.تخمین زده می

ل و کاری، بنادر لندن و لیورپودر دوران شکوفايی اقتصاد پالنت 

 رفت.کا به شمار میبريستول مراکز اصلی صدور برده به قاره آمري

رشد بهنويسد در اواخر سده هیجدهم لندن جمعیتی رووالوين می

داشت، هرچند هنوز آنقدر کوچك بود که پیاده از مرکز تا حومه 

و بیشتر اين سکنه جديد تجار  ،شهر تنها نیم ساعت فاصله داشت

ار خارجی برده بودند. بندر لیورپول کانون اصلی تجارت برده به شم

های خصوصی متعددی مستقر بودند که با رفت و در آن کمپانیمی

 500که در هر سفر حدود  "زونگ"های خود، چون کشتی کشتی

 "معادن"برد، به کشف برده را از غرب آفريقا به قاره آمريکا می

 اشتغال داشتند. "دنیای جديد"زارهای برده و انتقال آن به کشت

گويا از حیات اجتماعی در  جیمز والوين در پژوهش خود تصويری

 جامعه پالنتی به دست داده است.

به دو بخش  "جمعیت سفید"در مستملکات آمريکايی بريتانیا، 

شد: دو سوم جامعه سفیدپوستان را طبقه متوسط می تقسیم

داد که هريك چهار برده يا کمتر در تملك انگلیسی تشکیل می
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د که مالکیت بودن "نخبگان پالنتوکرات"داشتند؛ و يك سوم 

بود. اينان در ها آن بخش عمده اراضی و انبوه بردگان به دست

های مجلل و میهمانی ،خوردندزندگی شاهانه خود غوطه می

خوارگی و آمیزش افراطی با زنان برده بخش مهمی از پرخرج، می

کرد. هر نوع عملیات جنسی با بردگان زن مجاز شان را پر میاوقات

-جنسی پسران سفیدپوست که به بلوغ می بود و اولین رابطه

رسیدند معموالً با زنان سیاهی بود که آنان را بزرگ کرده يا حتی 

بدينسان، در قاره آمريکا نسلی پديد آمد از  شیر داده بودند.

هايی که از پدران سفیدپوست بودند و به انسان ،بردگان مادرزادی

-ی خود کار میعنوان برده در خانه برادران و خويشاوندان پدر

 کردند.
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ی يادداشت روزانه به جای مانده از هاوالوين بر اساس دفترچه

، شرحی دردناك از رفتار ظالمانه جنسی "هاپالنتوکرات"برخی 

ها مانع از آنان با بردگان به دست داده است. اروپايیان تا مدت

-شدند زيرا گمان میتشکیل کانون خانواده به وسیله سیاهان می

موجوداتی کمتر از  ،اندبردند آنان فاقد غريزه تشکیل خانواده

های طوالنی گذشت تا سرانجام اجازه زندگی سال .حیوانات!

خانوادگی به بردگان داده شد. از جمله حوادثی که در اين تحول 

-تأثیر داشت قتل توماس ساترلند بود. او که به خاندان بزرگ برده

به وسیله يك برده مرد، که وی  اشت،دار ساترلند ويرجینیا تعلق د
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را در حال تجاوز به همسر يا محبوبش يافت، به قتل رسید. هرچند 

ترين شکل مجازات شد، ولی اين سرآغازی بود بر قاتل به وحشیانه

درباره حجم تجارت  تعديل رفتار جنسی اروپايیان با بردگان.

اد آنقدر گويا شود. معهذا، اعدجهانی برده ارقام متفاوتی ارائه می

هست که بتوان ابعاد اين پديده بسیار مهم در اقتصاد دوران 

آغازين تمدن جديد غرب را شناخت. بر اساس سه منبع متفاوت 

کوشیم تا تصويری از تعداد آفريقايیانی که از آغاز تا پايان می

داری از قاره آفريقا به اسارت برده شدند به دست دوران برده

( و 1992(، والوين )لندن، 1969ر )نیويورك، دهیم: مور و دنبا

 (.1990مانینگ )کمبريج، 

 کالرك مور و آن دنبار تعداد کل بردگانی را که اروپايیان در

نه اند. در آستامیلیون نفر ذکر کرده 15آفريقا به بردگی گرفتند 

ها یهزار و فرانسو 776ها سده نوزدهم، در قاره آمريکا، اسپانیايی

 برده سیاه در تملك داشتند.نیم میلیون 

به نوشته جیمز والوين، از آغاز تجارت اروپايی برده تا آستانه 

پوست به اسارت برده میلیون نفر سیاه 1/65سده هیجدهم حدود 

میلیون نفر برده آفريقايی  12شدند. طبق اين برآورد، جمعاً حدود 

مردند درصدشان در مسیر  12الی  10به قاره آمريکا صادر شدند که 
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در سواحل آمريکا پیاده ها آن میلیون نفر از 8/10الی  9/6 و حدود

داری در سده هیجدهم است: طبق برآورد بنابراين، اوج برده شدند.

والوين، تعداد آفريقايیانی که در اين سده به آمريکا صادر شدند 

درصد کل تجارت  86/25میلیون نفر است که بیش از  350/10

ترين سهم گیرد. در اين میان بیشپايان، را دربرمی برده، از آغاز تا

- 1700های ها تعلق دارد. در سالها و سپس فرانسویبه انگلیسی

میلیون برده آفريقايی را به اسارت  3ها حدود ، انگلیسی1810

بردند. اين دوران بسیار مهمی در تکوين تمدن جديد غرب است 

ده نوزدهم را در زيرا تمامی سده هیجدهم و دهه نخستین س

انگلیس امتداد دارد. در  "انقالب صنعتی"گیرد و تا آستانه برمی

تبار میلیون نفر و سکنه اروپايی 150/1سده هیجدهم، فرانسويان 

هزار نفر آفريقايی را به اسارت بردند.  200آمريکای شمالی حدود 

، حدود شش میلیون برده در اياالت متحده آمريکا، 1806در سال 

داری در ، زمان لغو برده1833کردند. در سال ل و کوبا کار میبرزي

هزار نفر  800مستعمرات انگلیس، تعداد بردگان انگلیس تنها 

گزارش شده است. اندك بودن رقم فوق به دلیل استقالل اياالت 

 شد.متحده آمريکاست که ديگر مستعمره انگلیس محسوب نمی
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گ، که طبق سنت نتايج پژوهش دقیق آماری پاتريك مانین

 تلقی شود، فراتر "محافظه کار"نگاری کمبريج بايد مورخی تاريخ

های شانزدهم و هفدهم از اين ارقام است. به نوشته او، در سده

و میالدی حدود چهارمیلیون نفر برده از آفريقا صادر شدند و در د

میلیون نفر. مانینگ، در مجموع،  14سده هیجدهم و نوزدهم حدود 

 از قاره آفريقا به قاره "داریدوران برده"ی را که در کل کسان

داند. به نوشته مانینگ، میلیون نفر می 18امريکا صادر شدند 

تجارت جهانی برده از نیمه دوم سده پانزدهم میالدی در مقیاس 

اندك آغاز شد و تا حوالی نیمه سده هفدهم میالدی رشدی کُند 

با تصرف مستملکات  )بطور متوسط سالیانه دو درصد( داشت.

ج کاری، در نیمه سده هفدهم اوماوراء بحار و آغاز اقتصاد پالنت

هزار برده در سال رسید.  70گرفت و حجم آن بطور متوسط به 

ه درصد زن بودند. از نیمه سد 40درصد اين بردگان مرد و  60حدود 

ز اهزار برده  60هیجدهم تا نیمه سده نوزدهم بطور متوسط سالیانه 

 .شدحل غربی آفريقا صادر میسوا

بايد توجه نمود که اين آمار بردگانی را که در خود قاره آفريقا به 

شدند، يا برای کارهای شاق به سواحل و جزاير آسیا کار گرفته می

میالدی حدود سه  1800گیرد. در سال شدند، دربرنمیمنتقل می
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معادن و مزارع میلیون نفر برده در غرب و جنوب آفريقا به کار در 

- 1850ی هاسال متعلق به سفیدپوستان اروپايی اشتغال داشتند.

قاره آفريقا و  "دوران استعماری"، که مصادف با آغاز 1900

داری استخراج وسیع معادن طال و الماس و غیره است، اوج برده

، در 1900رود. در سال اروپايیان در خود قاره آفريقا به شمار می

نفر  1192000نفر بود،  5134000که کل جمعیت آن  سودان فرانسه،

 برده حضور داشتند. 

 -اجتماعی  -تجارت جهانی برده پیامدهای مدهش انسانی 

محیطی برای قاره آفريقا داشت. برخالف تصور  -فرهنگی و زيست 

و فاقد تمدن  "وحشی"ای رايج، آفريقای پیش از اروپايیان قاره

يقای يونسکو اين نگرش را میراث نبود. پ.د.کرتن در تاريخ آفر

اين طرز برخورد  افزايد:داند و میمی "شووينیسم فرهنگی غرب"

و برخوردهای مشابه آن، که میراث نژادپرستی است، شووينیسم 

فرهنگی پايداری را تقويت کرد که تمدن غربی را تنها تمدن 

بی.بی.سی. يك مجموعه  1960دانست. در اواخر دهه راستین می

ساخت که تنها به میراث فرهنگی  "تمدن"زيونی به نام تلوي

ای از جوامع ديگر پرداخت. در اين مجموعه، پارهاروپای غربی می

آمدند. با اين همه شووينیسم فرهنگی به نیز متمدن به حساب می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2407 

 

بار و نگاران غربی را واداشت تا به گرايش تأسفاضافه نادانی، تاريخ

قای شمالی از بقیه اين قاره دامن مشئوم جداسازی تاريخ آفري

از قلمرو تاريخ تنها بخشی از  "هانامتمدن"بزنند. اما بیرون راندن 

های نگاری غرب بوده است. تودهجنبه سنت بسیار گسترده تاريخ

-مردم غرب نیز از حیطه تاريخ بیرون بودند. تاريخی که بر فعالیت

 .گیردرا ناديده می ورزد و عامل آفريقايیهای اروپايیان تأکید می

اين تاريخ در بدترين حالت خود آفريقايیان را همچون وحشیانی 

داد که اراده و قوه تشخیص آنان ضعیف يا بد هدايت شده نشان می

کرد که موجودات بطور ضمنی اين مفهوم را القا می بود. بنابراين،

ند توانستبرتری از اروپا آمدند و کارهايی را که آفريقايیان نمی

انجام دهند به گردن گرفتند. حتی در بهترين حالت، تاريخ 

های درجه دوم در صحنه استعماری برای آفريقايیان تنها نقش

 گرفت. تاريخ در نظر می

های مادی و کمی، بی شك، میزان رشد و نظر از شاخصصرف

مندی اجتماعی شاخصی اصلی برای حاکمیت قانون و سامان

تمدن است. ژوزف زربو، ويراستار اثر  ارزيابی سطح پیشرفت هر

 نويسد:های باستانی آفريقا میفوق، در ارزيابی پیشینه دولت

توان برخی اشکال روشن است که در تجربه تاريخی اين قاره می
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گويند اين شاه حکومت بر اساس قانون را يافت. در آفريقا می

نیست که مقام سلطنت دارد، بلکه مقام سلطنت است که يك 

پادشاه دارد. اين بدان معناست که شاه نیز تابع و مطیع يك قدرت 

کند. باالتر است. اين انديشه مفهوم حکومت قانون را مجسم می

ام. همواره ها بودهمن خود شاهد اين امر در مورد امپراتوری مسی

اند و پیوسته اقداماتی را که بايد ای اين امپراتور را احاطه کردهعده

کنند. در واقع، او نخستین برده ه او خاطر نشان میانجام دهد ب

قانون و عرف است. اين امر، گفته ديکتاتورهای امروز آفريقا را که 

ای اند دمکراسی هیچگاه در آفريقا وجود نداشته و مقولهمدعی

انديشند کند. کسانی که چنین میبیگانه برای آفريقاست نقض می

 اند. اطالعاز واقعیت فرهنگ و تاريخ خود بی

میلیون نفر از  25الی  20در دوران تجارت اروپايی برده نه تنها 

سکنه اين قاره در خود آفريقا، قاره آمريکا و ساير نقاط جهان به 

برده  "شکار"اسارت برده شدند، بلکه بخش مهمی نیز در جريان 

گفته بجز کسانی به قتل رسیدند. بايد توجه نمود که ارقام پیش

اين ماجرای هولناك انهدام انسانی جان باختند. به  است که در

نوشته والوين، در اواخر سده هیجدهم در بخش مرکزی آفريقای 

هزار نفر به  60تا  50غربی، شکارگاه اصلی بردگان، سالیانه بین 
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-شدند و در همین حدود جان خود را از دست میبردگی گرفته می

میلیون نفر  25وزدهم دادند. جمعیت غرب آفريقا در نیمه سده ن

گزارش شده است. برخی محققین معتقدند اگر تجارت جهانی برده 

بايد بیفزايیم . بودمیلیون نفر می 53الی  46نبود، اين جمعیت بايد 

های مادی و نیروی انسانی قاره آفريقا به تاراج که نه تنها ثروت

ختار رفت، بلکه سکنه اين قاره نیز به جوامعی ناموزون و فاقد سا

متعادل جمعیتی و فرهنگی و بیگانه با میراث تاريخی خويش بدل 

های سیاسی و اجتماعی آنان نیز منهدم شدند و بدينسان ساخت

تر از کشتار و اسارت انسانی و تاراج ای بزرگشد. اين فاجعه

های مادی است زيرا امکان نوزايی قاره آفريقا را برای دورانی ثروت

توجه کنیم که مردان، به ويژه مردان جوان،  طوالنی از میان برد.

عموماً به اسارت برده شدند يا به قتل رسیدند و در نتیجه جمعیت 

-زنان به شکلی نامتعارف غلبه يافت. اين قطعاً عامل اصلی عقب

های های متمادی پس از انقالبتا دهه ماندگی قاره آفريقاست.

هايی شت و همان ملتداری همچنان تداوم داآمريکا و فرانسه برده

هیچ تغییری ها را به سرانجام رسانیدند خود بیکه اين انقالب

درگیر تجارت جهانی برده بودند. ممنوعیت برده داری بطور جدی 

تنها در اواخر سده نوزدهم رخ داد، و اين در حالی است که در 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2410 

 

(، اعالمیه استقالل آمريکا 1688منشور مشروطیت انگلستان )

 "هابرابری انسان"( 1789المیه حقوق بشر فرانسه )( و اع1776)

معنای خاص و محدودی  "انسان"اعالم شده بود. در دنیای غرب 

-به زعم نگارنده، چهار عامل سبب پیدايش موج لغو برده داشت.

 داری شد:

کاری و به تبع آن کاهش کاهش اهمیت اقتصاد پالنت -1

 سودآوری تجارت برده.

تجارت جهانی ترياك در اواخر سده گیری آغاز و اوج -2

ها به اين عرصه و هیجدهم و اوايل سده نوزدهم، انتقال سرمايه

تبديل اين پديده جديد به محور اصلی تکاپوی جهانی الیگارشی 

م کنیم که در سده نوزدهمستعمراتی غرب. در اينجا تنها تأکید می

رب تجارت جهانی ترياك همان جايگاهی را در اقتصاد جهانی غ

 يافت که در سده هیجدهم تجارت جهانی برده داشت.

ها از اواخر های بزرگ بردگان در پالنتآغاز موج شورش -3

 سده هیجدهم.

دگرگونی در ساختار اجتماعی و فرهنگی دنیای غرب طی  -4

ه سده نوزدهم، پیدايش جوامع انبوه شهری و به تبع آن تأثیر پديد

 ين کشورها.بر ساختار سیاسی ا "افکار عمومی"
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در اواخر سده هیجدهم، تجارت برده به تدريج سودآوری خود 

را از دست داد و افزايش شديد شکار بردگان در اين زمان دقیقاً به 

اين دلیل و برای کسب سودی متناسب با گذشته بود. طبق برآورد 

پوند انگلیس  10میانگین سود يك برده  1550مانینگ، در سال 

پوند، در  5به  1670پوند رسید، در سال  14ه ب 1600بود، در سال 

 15پوند و در دو دهه نخست سده نوزدهم به  25به  1720سال 

 36تا  16در حالی که در آغاز سده هیجدهم، هر برده حدود  پوند.

پوند استرلینگ سود خالص داشت، اين رقم در اواخر سده 

 شود که در دهههیجدهم کاهش چشمگیر يافت. تخمین زده می

میلیون پوند  360/2داران لیورپول حدود برده 1783-1793

هزار نفر برده سود بردند يعنی  303استرلینگ در ازای فروش 

های قیام پوند استرلینگ. 8/7بطور متوسط در ازای هر برده تنها 

و با شورش بزرگ جامايیکا آغاز شد. اين 1760بردگان از سال 

د در قاره آمريکا مانند قیام های بردگان بوسرآغاز موجی از قیام

داری فرانسه در اين جزيره پايان ئیتی که به نظام بردهها1791سال 

داری ها چنان وحشتی ايجاد کرد که اساس نظم بردهداد. اين قیام

البته پیشگام آزادی بردگان دنیای غرب است! . را متزلزل نمود

نبش انسان ج"گیری داری را نتیجه اوجآقای مانینگ الغاء برده
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در اواخر سده هیجدهم مبارزه  داند.می "دوستانه سفیدپوستان

 1772داری آغاز شد. در سال افکار عمومی غرب علیه برده

خريدوفروش برده در جزيره انگلیس ممنوع اعالم شد؛ و اين 

 1787های گسترده و خونین بردگان! در سال همزمان است با قیام

در لندن تأسیس شد؛ ولی "ارت بردهانجمن مبارزه برای الغاء تج"

های بود که دولت ،1807تنها در اوايل سده نوزدهم، يعنی در سال 

فروش  و انگلیس و اياالت متحده آمريکا رسماً ممنوعیت خريد

ناوگان سلطنتی "، دولت بريتانیا 1819در سال  برده را اعالم کردند.

کمیسیون " 1823را تشکیل داد و در سال  "مبارزه با تجارت برده

مبارزه "ها به بهانه در لندن تشکیل شد. انگلیسی "داریضد برده

آمیز را سازمان فريبانه و شیطنت حرکتی عوام "با تجارت برده

ناوگان سلطنتی مبارزه با تجارت "دادند. عرصه اصلی تحرك 

های خلیج فارس و شرق آفريقا و اقیانوس هند بود و آب "برده

 "فروشیبرده"دريانورد به جرم  "عرب" دستگیری اين و آن

محوری بود که تجارت جهانی ترياك را، که به تازگی اوج گرفته 

داد. معهذا، تنها در سال الشعاع تبلیغات خود قرار میبود، تحت

در مستعمرات انگلیس به بردگان آزادی اعطا شد و اين  1833

ناشی از  مالی درست در زمانی است که تجارت جهانی ترياك خالء
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سقوط تجارت جهانی برده را پر کرده بود. به رغم اين، تا اواخر 

داری همچنان در مستعمرات دنیای غرب پابرجا سده نوزدهم برده

سال پس از انقالب  59، يعنی 1848فرانسه تنها در سال  بود:

 داری را در مستعمراتش ممنوع اعالم کرد. فرانسه، برده

سال پس از  89، يعنی 1865در سال  اياالت متحده آمريکا تنها

داری در ، بردگی را واقعاً ملغی کرد. برده"اعالمیه استقالل"صدور 

پايان يافت. برزيل آخرين  1863مستعمرات هلند تنها در سال 

اين پايان  (.1888داری را ممنوع کرد )کشور غربی بود که برده

-ردهب"های است ولی پايان ساير شکل "داری کالسیكبرده"

ها در گونه سده نوزدهم از چینیکشی بردهنیست. بهره "داری

آهن اياالت متحده آمريکا و در معادن آفريقای جنوبی و صنايع راه

نداشت؛ و  "داری کالسیكبرده"در سنگاپور تفاوت محسوسی با 

داری برده"های امروزه نیز همچنان شاهد حضور انواع شکل

 .هستیم "پنهان

-ها و فرهنگبیست و يکم، و بر بنیاد تخريب تمدن در آستانه سده

داری شکل گرفته که های کهن غیراروپايی، نوع جديدی از برده

ها زن را در اسارت دارد و شبکه آن در سراسر جهان میلیون

و  "صنعت جنسی"گسترده است. اين پديده مفاهیم جديد چون 
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کنفرانس  را به واژگان غرب افزوده است. در "داری جنسیبرده"

گفته شد که از  "سازمان زنان آسیای جنوب شرقی" 1991سال 

 30تا آن زمان، يعنی در فاصله شانزده سال، حداقل  1975سال 

اند. ها فروخته شدهخانهمیلیون زن در سراسر جهان به فاحشه

صنعت "گفت:  "يونسکو"خانم واسیلیا تامزالی، رئیس بخش زنان 

روهای محرکه خاص خود را جنسی بازار عظیمی ست که نی

داری توسط باندهای قدرتمند . اين شبکه جهانی برده"داراست

را، از ژاپن تا آمريکا،  "بازار جنسی"شود که اداره می "مافیايی"

به شکل  "تجارت جهانی برده"با پايان دوران . در کنترل دارند

کالسیك آن، توجیه و استتار اين فصل سیاه از تاريخ معاصر غرب 

نگاری رسمی بدل شد. از سهم تعیین ه يکی از کارکردهای تاريخب

ای که به قاره آمريکا برده شدند يا در قاره ها بردهکننده میلیون

هايی که در فرايند آفريقا به کار گرفته شدند، و همین حدود انسان

نابود شدند، در ايجاد تمدن جديد سخنی در  "شکار برده"خونین 

داری را در پیدايش کوشند تا سهم بردهکس میمیان نیست. و به ع

اهمیت جلوه های نوزدهم و بیستم غرب ناچیز و کمتحول سده

 دهند:
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ز کنند جمعیت کودکانی که در اين دوران در آفريقا اادعا می-1

گرسنگی مردند ده برابر جمعیتی است که به بردگی گرفته شدند. 

ند که اسارت نیروی کنآقای جوزف میلر و همفکران او توجه نمی

ز جوان و کارآمد آفريقا فقر و بیچارگی کودکان و مردان و زنان ا

بب داشت و مرگ انبوه کودکان را س پناه را در پیکارافتاده و بی

 شان به اسارت رفتند و الجرمشد. کم نبودند کودکانی که والدين

 محکوم به مرگ شدند. بنابراين، بايد رقم مرگ و میر اين کودکان

 ه قتلگیری بهايی که مستقیماً در جريان بردهرا نیز به تعداد انسان

 رسیدند افزود و آن را از پیامدهای تجارت اروپايی برده دانست.

های مدهش پسین، همه و همه پیامدهای بار و قحطیفقر مرگ

 بود و الغیر. "تجارت"مستقیم اين 

های يونان نهو تعمیم نمو "داری باستانبرده"نمايی با بزرگ-2

را يك پديده طبیعی و  "دارینظام برده"و روم به سراسر جهان، 

سازند و بدينسان گر میگیر در تمامی جوامع بشری جلوههمه

کنند. برای نمونه، پاتريك سهیم می "گناه"همگان را در اين 

داری نهادی است که در همه يا اغلب برده"نويسد: مانینگ می

اين مسئله به  ."تاريخ وجود داشته استجوامع بشری در طول 

داری برده"بررسی مستقل نیاز دارد. اجماالً بايد گفت به يقین 
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تفاوت اساسی  "غالمی خانگی"ها، که با در برخی تمدن "باستان

داری انگیز چون بردهتوانسته ابعادی حیرتدارد، هیچگاه نمی

های اروپای سدهکنیم که های اخیر داشته باشد. تأکید میسده

تاريخ  "دارینظام برده"ترين هفدهم و هیجدهم گرداننده بزرگ

 بشری بود.

 "تجارت اسالمی برده"در کنار  "تجارت اروپايی برده"-3

داری برده"ای به نام شود. بدينسان، به جعل پديدهعنوان می

 زنند تا فاجعه اسارت و نابودیدر قاره آفريقا دست می "اسالمی

قا ها انسان را فرايندی طبیعی جلوه دهند. گويی قاره آفريمیلیون

کنندگان آن تغییر بوده و تنها استخراج "برده"اره معدن وهم

های دانشگاه کمبريج در ترين پژوهشاند! به يکی از جدیکرده

آقای پاتريك  زمینه تجارت برده در قاره آفريقا توجه کنیم:

قطعاً حضور بیش از ده  نويسدمانینگ محقق منصفی است. او می

)آمريکای شمالی( که به  "دنیای جديد"میلیون نفر برده در 

گمارده شدند در ساختن آمريکای  "ترين کارهاترين و شاقکثیف"

ود جديد مؤثر بود، ولی اين تجارت برای قاره آفريقا نیز سودمند ب

ر د ها و مراکز فرهنگی مانند شهر کانوسبب پیدايش کارخانه"زيرا 

 ."نیجريه شد
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ای به نام ، پديده"داری غربیبرده"مانینگ سپس در برابر 

 داری اسالمیبرده"يا  "داری اسالمیبرده"يا  "داری شرقیبرده"

 شود که آقای مانینگ همکند. مالحظه میرا مطرح می "خاورمیانه

 کندتجارت جهانی برده برای قاره آفريقا را فراموش نمی "منافع"

به زعم آقای  را در اين تجارت! "داری اسالمیبردهسهم "و هم 

 1900تا  1750ی هادر سال "اوج تجارت اسالمی برده"مانینگ، 

میالدی است. البد منظور دستجات کوچك و حقیر دزدان دريايی 

شان است که بسیاری "تجاری"خلیج فارس و شرق آفريقا و 

 وان گوگیری از آندالالن و کارگزاران بومی اروپايیان بودند و با ال

 و "غالم"برداری از اين خوان گسترده به خريد و فروش برای بهره

 "تجارت اسالمی برده"زدند. به راستی، چرا دست می "کنیز"

های مقتدر مسلمان ، در زمان حضور حکومت1750پیش از سال 

يی منطقه، به اوج خود نرسید و رونق آن مقارن با اوج تجارت اروپا

آيا جز اين است که اين پديده خود معلول تجارت برده است؟! 

ای اهمیت آن است و پديدهاروپايی برده و از عوارض و حواشی کم

 رود؟!مستقل به شمار نمی

است زيرا به  "ناجی"طبق تصوير آقای مانینگ، باز هم غرب 

های اسالمی در زير ، پس از آنکه سرزمین"داری اسالمیبرده"



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2418 

 

، 1882ر گرفتند، پايان داد! مصر در سال سلطه استعماری آن قرا

، و ترکیه و ايران و عربستان تنها پس از سال 1912مراکش در سال 

 !پايان دادند "داریبرده"و عضويت آنان در مجمع ملل به  1920

، در ايران 1299، يعنی پیش از کودتای 1920سال  ظاهراً قبل از

خبريم. بايد ز آن بیوجود داشته که ما ا "بردگان"های انبوه توده

داری در لغو برده"گزار بود که نگاری عصر پهلوی سپاساز تاريخ

اگر مفهوم  رضاخان عنوان نکرد! "اصالحات"را در زمره  "ايران

يابیم که برخالف ادعای به درستی درك شود، درمی "داریبرده"

 "در همه يا اغلب جوامع بشری در طول تاريخ"داری مانینگ، برده

ای گوياست. د نداشته است. ايران عصر هخامنشی نمونهوجو

الواحی که به خط و زبان عیالمی در تخت جمشید به دست آمده 

دهد که کارگران ساختمانی )کورتش( به صورت نقدی يا نشان می

در  نبودند. "برده"کردند؛ يعنی ای مواجب دريافت میجیره

داشت ولی اين با وجود  "غالمی"بسیاری از جوامع کهن پديده 

، که در چند تمدن معین )به ويژه مصر و يونان و "دارینظام برده"

شود، تفاوت دارد. دلیل وار ديده میروم باستان( به شکلی نمونه

، به عنوان يك نظام اقتصادی، "داریبرده"آن کامالً روشن است. 

-ای برای بهرهدارای کارکرد تولیدی معینی است يعنی بايد عرصه
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ی از اين نیروی انبوه وجود داشته باشد. در غیر اين صورت، کش

مانند. هماره در سطحی محدود و ناچیز می "کنیزان"و  "غالمان"

به کار  "بردگانی"هايی باشد تا "پالنت"به عبارت ديگر، بايد 

همان  "کنیز"و  "غالم"، "پالنت"گرفته شوند. در صورت فقدان 

قاره آمريکا در اسپانیا و پرتغال  کارکردی را دارد که پیش از تملك

داشت. چنانکه ديديم، از آغاز تا نیمه سده هفدهم، تجارت اروپايی 

برده رشدی اندك داشت و تنها زمانی به اوج میلیونی خود رسید 

که کشتزارهايی قابل اعتنا در قاره آمريکا به چنگ اروپايیان افتاد. 

نی و خاورمیانه عربی های شرق، از چین تا ايران و عثمادر سرزمین

و شمال آفريقا، هیچگاه چنین مناطق خالی از سکنه کهن بومی 

کشی از نیروی کار برده و بهره "واردات"وجود نداشت تا نیازی به 

ها، در سده نوزدهم های شرقی تنها ژاپنیآنان باشد. در میان ملت

های خود از طريق و اوايل سده بیستم، برای قطع انبوه جنگل

 داری قابل اعتنا دست زدند.های به ايجاد يك نظام بردهت کرهاسار

های بررسی منابع تاريخ و متون ادبی و اساطیری سرزمین

کند که در اين کشورها اسالمی، چون شاهنامه فردوسی، روشن می

اروپايی آن  "جديد"و  "کالسیك"به مفهوم  "برده"، "غالم"

زدهم میالدی، امیر نیست. برای نمونه، در سده پنجم هجری/يا
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و مختصات هر  "غالمان"عنصرالمعالی در قابوسنامه کارکردهای 

 کند:يك را چنین ذکر می

 ."بنده از بهر خلوت و معاشرت خری" -1

 "عالمت غالمی که مالهی را شايد..."-2

 "عالمت غالمی که سالح را شايد..."-3

 "عالمت غالمی که خادمی سرای زنان را شايد..."-4

 "عالمت غالمی که... ستوربانی را شايد..."-5

  "عالمت غالمی که فراشی و طباخی را شايد..."-6

 "خدمتکار"را معادل  "غالم"بینیم که عنصرالمعالی می

در شش عرصه به کار اشتغال  "غالمان"خانگی آورده است. اين 

وری، خادمی سرای زنان، داشتند: خلوت و معاشرت، مالهی، سالح

 در تولید، آن "غالم"کارگیری ی، فراشی و طباخی. از بهستوربان

دقت در اثر فوق  هم تولید وسیع و بزرگ، سخنی در میان نیست.

ای بر مخارج هزينه "کنیز"و  "غالم"کند که نگهداری روشن می

رانی چون ، حتی به حکم"عقل معاش"افزود و خانوار می

 کرد:میعنصرالمعالی، محدوديت شمار آنان را توصیه 

خدمتگار چندان دار که نه گريزد. و آن را که داری به سزا 

 نیکودار که يك تن ساخته داری به که دو تن ناساخته.
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-در شاخه "بردگان"کشی از های اسالمی بهرهاگر در سرزمین

های اصلی تولید وجود داشت، امروزه ما بايد شاهد حضور جدی 

در ترکیب جمعیتی و  بوديم و اين پديدهبازماندگان آنان می

درست مانند  .يافتفرهنگ جوامع خاورمیانه قطعاً بازتاب جدی می

 ای درجامعه سیاهان اياالت متحده آمريکا يا بقايای بردگان کره

هده ژاپن. در ايران بقايايی بسیار ناچیز از نژادهای آفريقايی مشا

ه . باند"بردگان"توان ادعا کرد که اينان بقايای شود ولی نمیمی

رسد بسیاری از اينان در مراوده طبیعی جمعیتی با قاره نظر می

 اند. برای نمونه، در جنوب ايرانآفريقا به ايران مهاجرت کرده

شوند که به پوستان ديده میشماری از سیاههای انگشتگروه

بطور سنتی به مشاغلی چون  "کولوها "شهرت دارند.  "کولو"

ای اشتغال دارند. اينان در واقع بقايکردن گندم در زمان درو پاك

 "هایکولی"مانند ی. های معین و تخصصطوايف مهاجرند با حرفه

 ها به مدتها و يهودیمهاجر هندی. اين در حالی است که پرتغالی

جوار آن حاکمیت داشتند و سال بر بندر هرمز و مناطق هم 108

 قطعاً به دادوستد برده نیز مشغول بودند.

از  "غالم"های اسالمی بايد توجه کنیم که در سرزمینو نیز 

اروپايی تفاوت اساسی  "برده"حقوق معین برخوردار بود و اين با 
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رفت و در زمره اعضای خانواده به شمار می "غالم"دارد. در اينجا 

های ابزاری بود فروتر از حیوان. در سرزمین "برده"در آنجا 

برخوردار  "تحرك اجتماعی" بطور جدی از امکان "غالم"اسالمی 

های اسالمی های غالمانی که در سرزمینبود. کم نیستند دودمان

به حکومت رسیدند: غزنويان ايران، ممالیك دهلی، ممالیك ترك و 

با  در شرق "غالمی"اند. بنابراين، پديده چرکس مصر از اينگونه

در غرب دو پديده کامالً متمايز فرهنگی و اقتصادی  "بردگی"

 انگاری اين دو خطاست.ست و يکسانا

در شرق رواجی نداشت  "تجارت برده"پیش از ورود اروپايیان، 

ها و ها، و سپس انگلیسیو از سده شانزدهم به وسیله پرتغالی

-ها و ساير اروپايیان، رايج شد. ديويد در تاريخ بمبئی میهلندی

رت برده کمپانی هند شرقی اولین سازمانی نبود که به تجا"نويسد: 

ها درگیر اين کار بودند. در مبادرت ورزيد. پیش از آن پرتغالی

های غیرمسیحی تقريباً دوران حاکمیت انگلیس، حمل و نقل انسان

ها در بمبئی دارای انگلیسی "تا پايان سده نوزدهم ادامه يافت.

-برده بودند و بردگان آفريقايی آزادانه در بمبئی خريدوفروش می

کارستن نیبور، سیاح دانمارکی، دارای يك  1763در سال  شدند.

برده زن سیاه بود و دوست داشت او را با خود به انگلستان ببرد 
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ولی به علت ترس از مسلمانان ايران و عثمانی، در مسیر حرکتش، 

 او را در هند رها کرد. 

مشارکت کمپانی هند شرقی در تجارت برده "نويسد: ديويد می

. "در سورت نوشته شده نمايان است 1676سال هايی که در از نامه

داده  "مستخدم سیاه"ها از جمله دستور خريد يکصد در اين نامه

را مسیحی کند و سپس ارسال ها آن شده که ابتدا کشیش کمپانی

 شوند. در نامه ديگر از بندر سورت به بمبئی دستور داده شده که

خريداری  "ماجراجويان دريايی"بردگان به حساب کمپانی از 

 کار شوند و با احتیاط الزم، که نگريزند، در عملیات ساختن قلعه به

 گرفته شوند.

آمدند معموالً برای کار به بردگانی که در هند به اسارت در می

-شدند و غیر مسیحیانی که دزدی میجزيره سن هلنا اعزام می

شدند. کودکان برده را از سواحل کردند نیز به بردگی محکوم می

کردند. ماالبار )محل استقرار يهوديان کوچن( به خارج حمل می

به دستور جرالد اونگیر و  1675اسنادی از حمل کودکان در سال 

کمپانی هند شرقی تأمین بردگان  موجود است. 1685نیز در سال 

موردنیاز پادشاه انگلیس را نیز به دست داشت. طبق مندرجات 

واستار ارسال يك برده مرد چارلز دوم خ 1683يك سند، در سال 
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و  17پوست شد؛ مرد در سن سیاه "بسیار کوتوله"و دو برده زن 

. طی نامه ديگر، در مارس "های خوبويژگی"با  14زنان در سن 

مرکز کمپانی در لندن از نمايندگی خود در بمبئی خواستار  1690

ای که ارسال يکصد برده يا بیشتر، از هر دو جنس و از هر طايفه

 برده سیاه برای امور نظامی شد. 30يا  20موجود باشد، و نیز 

های مستقر در حومه اين شهر نیز طبق قوانین بمبئی، کولی

به عنوان برده ها آن شدند و کودکانبردگان کمپانی محسوب می

يد، شدند. به نوشته ديوها به کار گرفته میها يا کارگاهدر کشتی

کمپانی در بمبئی، صادرات برده از از نخستین روزهای استقرار "

موج تبلیغاتی  ."ماداگاسکار و آفريقا کار معمول کمپانی بود

 را در هند جان ريچاردسون آغاز کرد؛ در "داریمبارزه با برده"

( و اوج تهاجم 1805-1798دوران حکومت لرد ريچارد ولزلی )

 نظامی به سرزمین هند!

رر کرده بود که در سرزمین در اين زمان، ديوان عالی بريتانیا مق

بنگال، چون گذشته، مالك قضايی حکومت کمپانی هند شرقی 

قوانین اسالمی و احکام قضات مسلمان باشد. جان ريچاردسون، که 

عالی بريتانیا و  ای را علیه اين تصمیم ديوانخود قاضی بود، توطئه

کار اعتبار ساختن فقه اسالمی در هند آغاز کرد و برای اين برای بی
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جان  قرار گرفت. "داریدار مبارزه با بردهپرچم"در موضع 

برای  "استفتايی"ريچاردسون، طی يك اقدام سنجیده و زيرکانه، 

-نامیده می "صدر عدالت"برخی حکام شرع مسلمان هند، که 

 "کنیزان"و  "غالمان"شدند، فرستاد و نظرشان را درباره حقوق 

مان پاسخی را دادند که لوح فوق نیز هجويا شد. علمای ساده

کردند و در بینی میريچاردسون و همکاران پس پرده او پیش

 انتظار آن بودند.

-التحصیل دانشگاه آکسفورد بود و از اسالمسون فارغ ريچارد

ها رفت. او سالشناسان برجسته کمپانی هند شرقی به شمار می

 پیش فرهنگ فارسی، عربی و انگلیسی را منتشر کرده، دارای

تألیفاتی در زمینه ادبیات عربی و فارسی بود و از نخستین 

ن، بنابراي .رودمترجمان غزلیات حافظ به زبان انگلیسی به شمار می

دانست که چگونه سون با فقه اسالمی آشنايی داشت و می ريچارد

 خود را مطرح کند تا پاسخ مطلوب را دريافت نمايد. "استفتای"

رسید: اواًل، طبق قوانین اسالم ريچاردسون در اين استفتا پ

داری در چه مواردی جايز است؟ ثانیاً، مالکین بردگان چه برده

حقوق و اختیاراتی در رابطه با بردگان، به ويژه بردگان زن دارند؟ 
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ثالثاً، چه نوع تجاوزهايی به بردگان، به ويژه بردگان زن، از سوی 

 قابل مجازات است و مجازات آن چیست؟ها آن مالك

 وها بالطبع آزاد پاسخ کتبی مفتیان هند چنین بود: همه انسان

را به ملکیت درآورد مگر ها آن اند و هیچ کس حق نداردمستقل

 کفار حربی را. بنابراين، اگر مسلمانان شهری را که در آن کفار

کنند مسلحانه تصرف کنند، اهالی کافر آن شهر به زندگی می

را به قتل ها آن تواند ياامام میآيند و ملکیت مسلمانان درمی

را ها آن رساند يا به عنوان غالم میان لشکريانش تقسیم کند يا

آزاد نمايد و اجازه دهد در مقابل پرداخت جزيه در سرزمین 

اسالمی زندگی کنند. مفتیان فوق سپس به تفصیل احکام موارد 

 فوق را شرح دادند!

ين پاسخ چیزی جز چیزی جز شیطنت و در ا "استفتا"در اين  

لوحی مفرط مستتر نیست. نتیجه روشن است: اگر مجاز باشد ساده

آنان را به بردگی گیرند چرا  "کفار"که مسلمانان در جنگ با 

 و محکوم باشد؟! هاز سوی اروپايیان بايد نکوهید "حق"همین 

های مکتوب علمای مسلمان جان ريچاردسون با دريافت پاسخ

ها در خواست گرفت. او با انتشار اين پاسخمیای را که هند، نتیجه

در هند و  "مبارزه برای آزادی بردگان"مطبوعات انگلیس پرچم 
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دفاع از حقوق ايشان را برافراشت و جنگ تبلیغاتی شديدی را 

 علیه حاکمیت قضای اسالمی بر هند آغاز کرد. او خواستار تجديد

بايد از "ه افزود: شد و سالوسان "داریاحکام اسالمی برده"نظر در 

گزار بود که مقدر فرمود سرزمین هند در تحت خداوند سپاس

سون،  . به زعم ريچارد"نظارت و حکومت ملت انگلستان باشد

پاسخ مفتیان مسلمان هند  "ضدانسانی بودن"و  "قساوت"

ها را به سون متن استفتای خود و پاسخ ريچارد بود. "باورنکردنی"

عالی بريتانیا فرستاد. او در نامه يوانهمراه شرحی مفصل برای د

خود نوشت: فرض کنیم اربابی به يك برده زن، که در زير سن بلوغ 

شرمانه تجاوز کند و او در اثر اين تجاوز جان بسپرد. در است، بی

اين صورت دادگاه اسالمی او را تنها به پنجاه غروش جريمه 

بزرگ! چگونه ای خدای "سون افزود:  کند. ريچاردمحکوم می

 "ممکن است دولت بريتانیا چنین قانون هولناکی را تأيید کند؟

نتیجه روشن است: استقرار حاکمیت قوانین و قضای انگلیس بر 

اگر اجرای اين توطئه در  مستملکات بريتانیا در شبه قاره هند!

زمان حاکمیت خاندان ولزلی بر هند به اندازه کافی گويا نباشد؛ از 

توان رابطه جان سون می ی کنونی خاندان ريچاردطريق پیوندها

 سون را با الیگارشی زرساالر معاصر شناخت. ريچارد
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سازی قومی نتیجه: همان کشورهايی که باعث هلوکاست و پاك

یز نهای ديگر آندلس بودند که شامل اسپانیا و پرتقال بود، به کشور

 حمله کردند )آمريکا و...(

 ه دوم سده پانزدهم به وسیله خاندانتجارت جهانی برده در نیم

 سلطنتی پرتغال بنیان نهاده شد.

 دوران استعمار برده کردن کشورها بجای بردگی کالسیك

 
 1922های امپراتوری بريتانیا در سال سرزمین یگستره

به مجموعه ) :British Empire (انگلیسیامپراتوری بريتانیا به 

پادشاهی قلمروها، مستعمرات، متعلقات و مناطق تحت حکومت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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و  16های سدهشود که بنیان آن از گفته می متحد بريتانیای کبیر

 .ادامه داشت قرن بیستممیالدی آغاز شد و تا پايان  17

 

 شورخورده( فرانسههانقشه امپراتوری استعماری اول )آبی روشن( و دوم )آبی تیره و

امپراتوری يکم فرانسه يا امپراتوری فرانسه يا امپراتوری 

ناپلئون گیرد که در آن ای از تاريخ را در بر میناپلئون دوره

 چیره گردد. اروپاتوانست به جز فرانسه بر بخش بزرگی از  بناپارت

میالدی، دوره  1814تا  1804های اين امپراتوری به سال

و همچنین صد روزی را که  هابازگشت بوربونو  فرانسههایکنسول

ناپولئون کوشید تا به قدرت بازگردد را در  1815در سال 

 .گیردبرمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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امپراتوری دوم فرانسه يا امپراتوری دوم به رژيم پادشاهی 

میالدی؛ يعنی بازه  1870تا  1852از  ناپلئون سوم گرایناپلئون

اين کشور  جمهوری سومو  جمهوری دوم فرانسهمیان دو رژيم 

 .شودگفته می

 
 های متفاوتامپراتوری اسپانیا دردوره نقشه

جهانی تاريخ  هایامپراتوریاولین  از امپراتوری اسپانیا يکی

مرکز سلطه بر  اسپانیا،  میالدی 16و  15های سدهبشر است. در 

 .مستعمرهای مختلفی در مناطق جهان بود

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 .1822امپراتوری پرتغال در سال 

کشوری بود که  :)Regno d'Italia (ايتالیايیبه ( پادشاهی ايتالیا)

ساردنی تاسیس  ويکتور امانوئل دومتوسط پادشاه  1861در سال 

 .شد

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85
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 امپراتوری ايتالیا

رق شاروپا با دزدی آشکارا از منابع علمی و ادبی و فرهنگی و... 

)اسپانیا، بلغارستان، ها آن های پیاپی)مسلمانان( و هلوکاست

افريقای مرکزی و...( به ثروت و علم کافی برای استعمار جهان 

در دوران استعمار موجب صدها میلیون نفر کشته ، دست يافت و 

که برده ، تجاوز ، غارت ، چپاول میراث باستانی و... شدند تا اين

فرزند مشترکشان )آمريکا( را به دنیا آوردند که با پیروزی در 

جنگ سرد، شوروی را نیز پشت سر گذاشت و جهان دوقطبی را به 

منابع جهان و برده سوی جهان تك قطبی برده و تسلط بر تمام 

 کردن تمام مردمان را خواستار است.

 

 هرم فراماسونی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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توجه: آمريکا همانند کلیسای شیطان در مسیحیت و يهوديت 

 !!!!!!؟استبه دنبال مساجد شیطان در اسالم 

 

 

های پیش از میالد تا اواخر های جهان باستان از سالامپراتوری

 1.میالدی( است 500قرن پنجم میالدی )تا سال 

 وسعت سال ايجاد نام

شاهنشاهی کوشی  پیش از  700  میلیون 1،2

                                                           
 های جهانترين امپراتوریبزرگ پديا فهرستمنبع:ويکی.  1
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 مربع کیلومتر میالد )حبشی(

پیش از  670 آشورامپراتوری 

 میالد

 میلیون 1،4

 مربع کیلومتر

پیش از  585 امپراتوری ماد

 میالد

میلیون  2،8

 کیلومتر مربع

پیش از  550 هخامنشیان

 میالد

 میلیون 8،0

 مربع کیلومتر

پیش از  350 دودمان ناندا )هند(

 میالد

 میلیون 1،5

 مربع کیلومتر

پیش از  323 امپراتوری اسکندر

 میالد

 میلیون 5،3

 مربع کیلومتر

پیش از  301 سلوکیان

 میالد

 میلیون 3،9

 مربع کیلومتر

پیش از  250 سلسله مائوريا )هند(

 میالد

 میلیون 5،0

 مربع کیلومتر

پیش از  206 دودمان کین )چین(

 میالد

 میلیون 2،8

 مربع کیلومتر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
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شاهنشاهی باختری 

 )بلخ(

پیش از  184

 میالد

 میلیون 2،5

 مربع کیلومتر

پیش از  176 دودمان هیونگ

 میالد

 میلیون 4،1

 مربع کیلومتر

پیش از  150 دودمان شونگا )هند(

 میالد

میلیون  102

 کیلومتر مربع

شاهنشاهی ياوانا 

 )هند(

پیش از  150

 میالد

 میلیون 2،5

 مربع کیلومتر

پیش  113سال  اشکانیان امپراتوری

 از میالد

 میلیون 3،8

 مربع کیلومتر

پیش از  1122 ژو غربی )چین(

 میالد

 میلیون 1،3

 مربع کیلومتر

دودمان شانگ 

 )چین(

پیش از  1122

 میالد

 میلیون 1،3

 مربع کیلومتر

-شاهنشاهی هندی

 سکايی )هند(

پیش از  100

 میالد

 میلیون 1،5

 مربع کیلومتر

پیش از  100 نهادودمان  میلیون 6،5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%86
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 مربع کیلومتر میالد

 میلیون 4،7 بعد از میالد 10 دودمان جین )چین(

 مربع کیلومتر

-شاهنشاهی هندی

 پارتی )هند(

 میلیون 1،5 بعد از میالد 50

 کیلومتر مربع

شاهنشاهی 

 ساتاواهانا )هند(

 میلیون 2،0 بعد از میالد 90

 مربع کیلومتر

بعد از  117 امپراتوری روم

 میالد

لیون می 6،4

 کیلومتر مربع

بعد از  200 شاهنشاهی کوشان

 میالد

 میلیون 3،8

 مربع کیلومتر

بعد از  221 )چین(سلسله وو 

 میالد

میلیون  1،5

 کیلومتر مربع

بعد از  263 سلسله وی )چین(

 میالد

 میلیون 2،0

 مربع کیلومتر

دودمان جین غربی 

 )چین(

بعد از  300

 میالد

 میلیون 3،5

 مربع کیلومتر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86
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سلسله ژو قديم 

 )چین(

بعد از  316

 میالد

 میلیون 2،0

 مربع کیلومتر

سلسله ژو جديد 

 )چین(

بعد از  329

 میالد

 میلیون 2،5

 ومتر مربعکیل

دودمان جین شرقی 

 )چین(

بعد از  347

 میالد

 میلیون 2،8

 مربع کیلومتر

شاهنشاهی آکسوم 

 )اتیوپی(

بعد از  350

 میالد

 میلیون 1،3

 مربع کیلومتر

بعد از  376 سلسله کین )چین(

 میالد

 میلیون 2،0

 مربع کیلومتر

بعد از  395 امپراتوری روم غربی

 میالد

 میلیون 2،0

 مربع کیلومتر

بعد از  400 شاهنشاهی گبتا

 میالد

 میلیون 3،5

 مربع کیلومتر

بعد از  405 خاقانات روران

 میالد

 میلیون 4،0

 مربع کیلومتر

دودمان لیو سونگ  بعد از  420  میلیون 2،8

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 مربع کیلومتر میالد )چین(

بعد از  441 دودمان هونیك

 میالد

 میلیون 4،0

 مربع کیلومتر

بعد از  450 امپراتوری ساسانیان

 میالد

 میلیون 3،6

 مربع کیلومتر

امپراتوری بیزانس 

 )روم شرقی(

بعد از  450

 میالد

 میلیون 2،8

 مربع کیلومتر

سلسله وی شمالی 

 )چین(

از بعد  450

 میالد

 میلیون 2،2

 مربع کیلومتر

بعد از  490 شاهنشاهی هیاطله

 میالد

 میلیون 4،0

 مربع کیلومتر

 500های بزرگ سده میانه )اين فهرست شامل امپراتوری

 .شودمی میالدی( 1500میالدی تا 

 1های میانههای سدهامپراتوری

سال  نام امپراتوری

 ايجاد

 وسعت

                                                           
 های جهانترين امپراتوریپديا: فهرست بزرگويکی.  1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87
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روم شرقی )دوره 

 ژوستینین يکم(

555 

 میالدی

میلیون  3،5

 کیلومتر مربع

خاقانات ترك )گوك 

 ترك(

557 

 میالدی

میلیون کیلومتر  6،0

 مربع

 600 خاقانات غربی ترك

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،0

 مربع

 610 دودمان سوء )چین(

 الدیمی

میلیون کیلومتر  3،1

 مربع

دوره -ساسانیان )اواخر

 خسرو پرويز(

620 

 میالدی

میلیون  7،5

 کیلومتر مربع

 624 خاقانات شرقی ترك

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،0

 مربع

 654 خلفای راشدين 

 میالدی

میلیون کیلومتر  9،0

 مربع

 715 دودمان تانگ )چین(

 میالدی

میلیون کیلومتر  5،4

 مربع

 720 امويان )خلفای اموی(

 میالدی

میلیون  19،3

 کیلومتر مربع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 750 خلفای عباسی )تازيان(

 میالدی

میلیون کیلومتر  11،1

 مربع

دودمان کارکوتا 

 هند(-)کشمیر

750 

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،0

 مربع

 800 اويقورخاقانات 

 میالدی

میلیون کیلومتر  5،5

 مربع

 800 دودمان توفان )تبت(

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،6

 مربع

 850 دودمان پاال )هند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،0

 مربع

خانات خزر )اطراف 

 دريای خزر(

850 

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،0

 مربع

 928 سامانیان

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،9

 مربع

 947 دودمان لی آيو )چین(

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،6

 مربع

 969 خلفای فاطمی

 میالدی

میلیون کیلومتر  5،1

 مربع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C
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 1025 خانات کاراخنید

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،0

 مربع

غزنويان )دوره سلطان 

 محمود(

1029 

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،4

 مربع

 1050 سلسله چوال )هند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،6

 مربع

 1050 کیاون روس

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،0

 مربع

 1080 سلجوقیان

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،9

 مربع

دودمان سونگ شمالی 

 )چین(

1100 

 میالدی

میلیون  3،5

 کیلومتر مربع

 1147 مرابطان )خلفای مرابط(

 میالدی

میلیون  3،3

 کیلومتر مربع

 1190 ايوبیان )خلفای ايوبی(

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،7

 مربع

 1200 سلسله غوريان

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،2

 مربع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 1218 خوارزمشاهیان

 میالدی

یلومتر میلیون ک 3،6

 مربع

 1270 امپراتوری مغول

 میالدی

میلیون  33،0

 کیلومتر مربع

دودمان يوآن )حکومت 

 مغولی چین(

1310 

 میالدی

میلیون  14،0

 کیلومتر مربع

 1310 اردوی زرين

 میالدی

میلیون کیلومتر  6،0

 مربع

 1310 ايلخانان

 میالدی

میلیون  3،7

 کیلومتر مربع

 1312 سلسله خیلجی )هند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،7

 مربع

 1320 سلسله توقالق )هند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،2

 مربع

 1350 خانات چاگاتی

 میالدی

میلیون  3،5

 کیلومتر مربع

دودمان ماجاپاهیت 

 )اندونزی(

1389 

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،7

 مربع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
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 1397 اتحاد کالمار

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،0

 مربع

دودمان يوآن شمالی 

 )مغولستان(

1400 

 میالدی

میلیون  3،5

 کیلومتر مربع

تیموريان )دوره تیمور 

 لنگ(

1405 

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،5

 مربع

 1450 سلسله مینگ )چین(

 میالدی

میلیون کیلومتر  6،5

 مربع

 

 

 

 

 

 

میالدی  1950تا  1500ی هاهای معاصر بین سالامپراتوری

 .هستند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF
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 1های معاصرامپراتوری

 وسعت سال نام امپراتوری

پادشاهی بزرگ دوچی 

 روس

1505 

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،0

 مربع

 1510 ازبکان

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،5

 مربع

 1512 صفويان

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،5

 مربع

 1517 دودمان لودهی )هند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  1،1

 مربع

خانات سیبیر )خاناتی 

 ترك(

1520 

 میالدی

میلیون کیلومتر  1،8

 مربع

 1527 دودمان اينکا

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،0

 مربع

سلسله ويجاياگارانا 

 )هند(

1529 

 میالدی

میلیون کیلومتر  0،7

 مربع

                                                           
 های جهانترين امپراتوریپديا فهرست بزرگمنبع: ويکی.  1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7
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 1540 سلسله مینگ )چین(

 میالدی

میلیون کیلومتر  5،0

 مربع

 1540 خانات کازان

 میالدی

میلیون کیلومتر  0،7

 مربع

-دودمان سوری )مای

 )هند(-سوری(

1545 

 دیمیال

میلیون کیلومتر  1،5

 مربع

يوآن شمالی 

 )مغولستان(

1550 

 میالدی

میلیون کیلومتر  5،0

 مربع

 1595 امپراتوری عثمانی

 میالدی

میلیون کیلومتر  5،2

 مربع

-پادشاهی لهستان

 لتونی

1650 

 میالدی

یلومتر میلیون ک 1،2

 مربع

 1658 امپراتوری سوئد

 میالدی

میلیون کیلومتر  1،1

 مربع

فرانسه استعمار )دوره 

 نخست(

1670 

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،4

 مربع

 1690 امپراتوری مغولی هند

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،6

 مربع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
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 1740 امپراتوری اسپانیا

 میالدی

میلیون  24،5

 کیلومتر مربع

 1740 دودمان نیزامز )هند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  0،6

 مربع

افشاريان )دوره نادر 

 شاه(

1747 

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،0

 مربع

امپراتوری زنديان 

 )ايران(

میالد1750

 ی

میلیون کیلومتر  1،9

 مربع

 1760 پادشاهی ماراتا )هند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،5

 مربع

 1782 دودمان سیام )تايلند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  1،1

 مربع

سلسله چینگ 

 )چین(-)کینگ(

1790 

 میالدی

میلیون  14،7

 کیلومتر مربع

قاجاريان )دوره 

 آقامحمدخان(

1796 

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،0

 مربع

 1800 دانمارك استعمارگر

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،0

 مربع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
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سلسله کوبائونگ 

 )میانمار(

1800 

 میالدی

میلیون کیلومتر  0،9

 مربع

 1813 ل فرانسهامپراتوری او

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،1

 مربع

 1815 امپراتوری پرتغال

 میالدی

میلیون کیلومتر  10،4

 مربع

امپراتوری اول 

 مکزيك

1822 

 میالدی

میلیون کیلومتر  4،9

 مربع

 1845 سلسله سیك )هند(

 میالدی

میلیون کیلومتر  0،6

 مربع

 1866 امپراتوری روسیه

 میالدی

میلیون  22،8

 کیلومتر مربع

 1880 امپراتوری برزيل

 دیمیال

میلیون کیلومتر  8،5

 مربع

-اتريشامپراتوری 

 مجارستان

1900 

 میالدی

میلیون کیلومتر  0،7

 مربع

 1914 امپراتوری آلمان

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،5

 مربع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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 1914 بلژيك استعمارگر

 میالدی

میلیون کیلومتر  2،5

 مربع

 1922 امپراتوری بريتانیا

 میالدی

میلیون  33،7

 کیلومتر مربع

فرانسه استعمارگر 

 )دوره دوم(

1938 

 میالدی

میلیون  12،3

 ومتر مربعکیل

 1940 امپراتوری ايتالیا

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،8

 مربع

 1940 مارگرهلند استع

 میالدی

میلیون کیلومتر  3،7

 مربع

 1942 امپراتوری ژاپن

 میالدی

میلیون کیلومتر  7،4

 مربع

آلمان نازی )دوره 

 هیتلر(

1942 

 میالدی

میلیون کیلومتر  6،4

 مربع

هاست که به دنبال خاموش غرب و تمام عقايد شیطانیش سال

 م( در جهان است، و اين موضوع منجالله )اسالکردن نور اهلل جل

 اندازد:سوره الصف می 9و  8را به فکر آيه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 کَرِهَ لَوْ  وَ نُورِهِ ُمتِمُّ اللَّهُ وَ بَِأْفواهِهِمْ اللَّهِ نُورَ لِیُطْفِؤُا يُريدُونَ

 عَلىَ  ِلیُظْهِرَهُ  الحَّْقّ دِينِ وَ بِالهُّْدَى َرسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِى الْکافِرُونَ* هُوَ

 1الْمُْشرِکُونَ کَرِهَ  لَوْ وَ کلُِّّهِ الدِّينِ

 خدا ولى کنند خاموش هايشاندهان به را خدا نور خواهندمى»

* .آيد ناخوش را کافران چه اگر است، خويش نور کنندهکامل

 راستین دين و هدايت با همراه را خود پیامبر که خدايى آن اوست

 ار مشرکان چند هر گرداند، پیروز اديان همه بر را او تا بفرستاد

 *.آيد ناخوش

-دزند و بر علیه خودمان استفاده میهاست که از ما میسال

ها را باز سومر زيگوراتهاست که مردان حقهکنند، سال

برافراشتند و در قالب دولت شهرها مردم را به بردگی کشاندند و 

ها را به دولت ملتدر مصر و روم و يونان باستان به بلوغ رساندند و 

های وجود آوردند و کشورها را به بردگی و استعمار کشاندند و بچه

خلفشان )انگلیس، هلند، بلژيك، اسپانیا، ايتالیا و...اروپا( آن را به 

اوج بلوغ رسانیدند و امروز بچه مشترکشان)آمريکا( به قول 

-ای جهانی و با حاکمیت تكخودشان در دوره پسا مدرن دهکده

                                                           
 9و  8. سوره صف، آيات  1
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تواند تمام جهان را به بردگی ی را به وجود آورده است که میقطب

 مطلق بکشاند و اين را در هرم فراماسونی کامل نمايان کرده است.

« اور»در شهر « اور»، زيگورات النهرينبینترين زيگورات کهن

سال و احتماالً زادگاه حضرت ابراهیم،  4100)عراق کنونی( با قدمت 

 زيگورات خدای ماه -سال 4700ترين زيگورات جهان با قدمت کهن

در بابل که اتمنانکی )پی زمین و » مردوخ، «ناناً در اور، زيگورات»

و »انلیل، «ی توفانزيگورات خدا -شدآسمان( شناخته می

 .پیوند آسمان و زمین یهالرساً به معنای خان«زيگورات

 

 زیگورات اور

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 دوره حضرت ابراهیم علیه السالم بود و ادعایتوجه: نمرود هم

شکن تاريخ با السالم اولین بتکرد و ابراهیم علیهخدايی می

 جالله در مقابل او ايستاد.هدايت اهلل جل

 

 زمان نمرودبرج بابل در 

 

السالم با نمرود مالقات نموده و او را نیز که ادعاى ابراهیم علیه

 :ربوبیت داشت مورد خطاب و احتجاج قرار داد و به وى گفت

میراند. کند و مىپروردگار من آن کسى است که بندگان را زنده مى

میرانم، هر يك کنم و مىنمرود از در مغالطه گفت: من نیز زنده مى
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کنم و هر که را بخواهم اسیران و زندانیان را که بخواهم رها مىاز 

 .رسانمبه قتل مى

احتجاج نمود و گفت: خداى متعالى آن کسى است نیز ابراهیم 

ين گويى از اآورد، تو اگر راست مىکه آفتاب را از مشرق بیرون مى

پس کارى کن که آفتاب از مغرب طلوع کند، در اينجا نمرود کافر 

 .و سرگشته ماند مبهوت

 إِذْ  الُْمْلكَ اللَّهُ ءَاتَئهُ أَنْ رَبِّهِ فىِ إِبْرَاهِمَ حَاجَّ الَّذِى إِلىَ تَرَ لَمْ أَ

 إِبْرَاهِمُ قَالَ أُمِیتُ وَ أُحْىِ أَنَا قَالَ يُمِیتُ وَ يُحْىِ الَّذِى رَبىِّ إِبْرَاهِمُ قَالَ

 الَّذِى َفبُِهتَ الْمَغْرِبِ مِنَ بهَِّا َفأْتِ الَْمشْرِقِ مِنَ بِالشَّْمسِ يَأْتىِ اللَّهَ فَإِنَّ

 1الظَّاِلمِینَ  الْقَوْمَ  يهَّْدِى لَا اللَّهُ وَ کَفَرَ

 که نديدى بود کرده ارزانى پادشاهى او به خدا که را کسى آن»

 ابراهیم که گاهآن کرد؟مى محاجّه پروردگارش درباره ابراهیم با

 زنده نیز من: گفت او. میراندمى و کندمى زنده من پروردگار: گفت

 مشرق از را خورشید خدا: گفت ابراهیم. میرانممى و کنممى

 خدا زيرا. شد حیران کافر آن. برآور مغرب از را آن تو آوردبرمى

 .«کندنمى هدايت را ستمکاران
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روزى که مردم براى انجام مراسم دينى خود همه به خارج شهر 

ان السالم به عذر کسالت، از رفتن با آنابراهیم علیه ،رفته بودند

خانه تخلف نمود و تنها در شهر ماند، وقتى شهر خلوت شد به بت

 ها را خرد نمود و تنها بت بزرگ را گذاشتشهر درآمده و همه بت

 شايد مردم به طرف او برگردند. وقتى مردم به شهر بازآمده و از

جستجوى مرتکب آن برآمده داستان باخبر شدند در صدد 

 .سرانجام گفتند: اين کار همان جوانى است که ابراهیم نام دارد

ناچار ابراهیم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را 

هیم استنطاق کرده، پرسیدند: آيا تو با خدايان ما چنین کردى؟ ابرا

اين کار را بت بزرگ کرده است و اگر قبول : السالم گفتعلیه

بپرسید تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند ها آن اريد از خودند

 .بگويند چه کسى به اين صورتشان درآورده

السالم قبال به همین منظور تبر را به دوش بت ابراهیم علیه

-السالم مىبزرگ نهاده بود تا خود شاهد حال باشد. ابراهیم علیه

طق نیستند، هاى خود قائل به حیات و ندانست که مردم درباره بت

اى بچیند که مردم را به خواست با طرح اين نقشه، زمینهولیکن مى

ها وادار سازد، ولذا مردم جانى بتشعورى و بىاعتراف و اقرار بر بى

به  د والسالم به فکر فرورفتنپس از شنیدن جواب ابراهیم علیه
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دانى انحراف خود اقرار نمودند و با سرافکندگى گفتند: تو که مى

 .ها قادر بر تکلم نیستندين بتا

السالم که غرضى جز شنیدن اين حرف از خود ابراهیم علیه

 ها را کهدرنگ گفت: آيا خداى را گذاشته و اين بتآنان نداشت بى

پرستید؟ اف بر شما و بر سود و زيانند مىجان و بىجماداتى بى

 ه خودآنچه مى پرستید، آيا راستى فکر نمى کنید؟ و چیزهايى را ک

پرستید و حاضر نیستید خدا را که تراشید مىبه دست خودتان مى

خالق شما و خالق همه مصنوعات شما )يا اعمال شما( است 

 بپرستید؟ 

مردم گفتند: بايد او را بسوزانید و خدايان خود را يارى و 

بزرگى ساخته و دوزخى  یخانهحمايت کنید. به همین منظور آتش

اين کار براى ارضاء خاطر خدايان همه  از آتش افروخته و در

ور شد ابراهیم تشريك مساعى نمودند و وقتى آتش شعله

السالم را در آتش افکندند، خداى متعال آتش را براى او علیه

 خنك گردانید و او را در شکم آتش سالم نگه داشت و کید کفار را

 .باطل نمود
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 قَالَ عَلِِمینَ* إِذْ  بِهِ  ُکنَّا وَ  قَْبلُ مِن رُشْدَهُ  إِبْرَاهِیمَ  ءَاتَیْنَا لَقَدْ وَ

 وَجَدْنَا عَکِفُونَ* قَالُواْ لهََّا أَنتُمْ الَّتىِ التَّمَاثِیلُ ذِهِهامَا قَوْمِهِ وَ لِأَبِیهِ

مُّبِینٍ*  َضلَالٍ  ىِف ءَابَاؤُکُمْ وَ أَنتُمْ ُکنتُمْ لَقَدْ  عَابِدِينَ* قَالَ لهََّا ءَابَاءَنَا

 رَبُّ  رَّبُّکمُ بَل اللَّاعِبِینَ* قَالَ مِنَ أَنتَ أَمْ بِالحْقّ جِئْتَنَا أَ قَالُواْ

 الشَِّهدِينَ* وَ مِّنَ  ذَالِکمُ  عَلىَ أَنَا وَ  فَطََرهُنَّ الَِّذى الْأَرْضِ  وَ السَّمَاوَاتِ

 إِلَّا جُذَاذًا مُدْبِرِينَ* فَجَعََلهُمْ تُوَلُّواْ أَن بَعْدَ أَصْنَامَکمُ لَأَِکیدَنَّ تَاللَّهِ

 لَمِنَ  إِنَّهُ بَِّاِلهَِتَنا ذَاهافَعَلَ مَن َيرْجِعُونَ* قَالُواْ إِلَیْهِ لََعلَّهُمْ لهَُّّمْ کَبِیًرا

 بِهِ  َفأْتُواْ إِبْرَاِهیمُ* قَالُواْ لَهُ يُقَالُ َيذْکُرُهُمْ َفتىً سَمِْعنَا الظَّلِمِیَن* قَالُواْ 

 بَِّالهَِّتِنَا هَذَا فَعَلْتَ أَنتَ ءَ َيشْهدُونَ* قَالُواْ لَعَلَّهُمْ النَّاسِ أَعْینُ عَلىَ

يَنطِقُونَ*  کَانُواْ إِن فَْسلُوهُمْ هَذَا کَِبیُرهُمْ فَعَلَهُ  بَلْ  يَإِبْرَاِهیمُ* قَالَ 

 عَلىَ  نُکُِسواْ الظَّلِمُوَن* ثمُ أَنتُمُ إِنَّکُمْ فَقَالُواْ  أَنفُسِهِمْ إِلىَ  فَرَجَعُواْ

 اللَّهِ دُونِ مِن فَتَعْبُدُونَ  أَ َينطِقُونَ* قَالَ  هَؤُلَاءِ  مَا َعلِمْتَ  لَقَدْ رُءُوسِهِمْ

 أَ اللَّهِ  ُدونِ ِمن تَعْبُدُونَ لِمَا وَ لَّکمُ يَضُرّکُْم* أُفٍّ لَا وَ  شَیْا يَنفَعُکُمْ لَا مَا

 فَعِلِینَ* قُلْنَا کُنتُمْ إِن ءَالَِهتَکُمْ انصُرُواْ وَ حَرِّقُوهُ اْتَعْقِلُونَ* قَالُو فَلَا

 َفجَعَلْنَهُمُ کَیْدًا بِهِ أَرَادُواْ إِبْرَاهِیمَ* وَ عَلىَ َسلَامًا وَ بَرْدًا کُونىِ يَنَارُ

 لِلْعََلمِینَ* وَ  فِیهَا بَارَکْنَا الَّتىِ الْأَرْضِ إِلىَ لُوطًا وَ نجَّیْنَهُ  الْأَخْسرَينَ* وَ

 جَعَلْنَاهُمْ  صَلِحِینَ* وَ  جَعَلْنَا کالُّ وَ نَاِفلَةً يَعْقُوبَ وَ إِسْحَاقَ لَهُ  وَهَبْنَا
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 إِيتَاءَ  وَ الصَّلَوةِ إِقَامَ وَ  الْخَیرَّْاتِ فِْعلَ إِلَْیهِمْ أَوْحَیْنَا وَ بِأَْمرِنَا يَهْدُونَ  أَئمَّةً

 1َعبِدِينَ  لَنَا کاَنُواْ وَ الزَّکَوةِ

 او به و کرديم عطا را شناختش نیروى ابراهیم به اين از پیش»

 که هاتنديس اين: گفت قومش و پدرش به که گاه* آن.بوديم آگاه

 را پدرانمان: چیستند؟* گفتند ايدنهاده دلها آن پرستش به

 پدرانتان و شما آينه هر: * گفت.پرستیدندمى راها آن که ديديم

 حقى سخن ما براى: * گفتند.ايدبوده آشکارى گمراهى در

 شما، پروردگار نه،: اى؟* گفتگرفته بازى به را ما يا اى،آورده

 و. است بیافريده راها آن که آن. است زمین و هاآسمان پروردگار

 که سوگند خدا به * و.دهممى گواهى گويممى که سخن اين بر من

 خرد راها آن *.کرد خواهم را بتانتان اين چاره برويد، شما چون

 چه: * گفتند.کنند رجوع آن به مگر تا را، ترينشانبزرگ مگر. کرد

 ستمکاران از او آينه هر است؟ کرده چنین ما خدايان به کس

 سخنها آن از ابراهیم، نام به جوانى که ايمشنیده: * گفتند.است

 شهادت تا بیاوريد، مردم محضر به را او: * گفتند.است گفتهمى

: اى؟* گفتکرده چنین ما خدايان با تو ابراهیم، اى: * گفتند.دهند
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ها آن از گويندمى سخن اگر. است کرده چنین ترينشانبزرگ بلکه

 ستمکار خود شما: گفتند و کردند وگوگفت خودشان * با.بپرسید

 خود تو: گفتند و داشتند فرو سر حیرت به گاه* آن.هستید

 را چیزى اللَّه سواى آيا: * گفت.گويندنمى سخن اينان که دانىمى

 و شما از * بیزارم.زيان نه رساندمى سود را شما نه که پرستیدمى

 عقل به آيا. پرستیدمى اللَّه سواى که چیزهايى آن از

 و بسوزانیدش بکنید، کارى خواهیدمى اگر: يابید؟* گفتنددرنمى

 و خنك ابراهیم بر آتش، اى: * گفتیم.دهید نصرت را خود خدايان

 ما ولى بینديشند، مکرى ابراهیم براى خواستند* مى.باش سالمت

 که سرزمینى به و رهانیديم را لوط و * او.گردانیديم زيانکارشان

 و اسحاق او به * و.برديم ايم،داده قرار جهانیان برکت را آن

 شايستگان از را همه و. بخشیديم را يعقوب چون اىفرزندزاده

 هدايت ما امر به که ساختیم پیشوايانى را همه *و.گردانیديم

 دادن و نماز داشتن برپاى و نیك کارهاى دادن انجام و. کردندمى

 .بودند ما پرستنده همه و کرديم وحىها آن به را زکات

 

با قوم خود نیز به احتجاج پرداخته و درباره السالم ابراهیم علیه

با اقوام ديگرى هم که ستاره و آفتاب و  د.ها با آنان گفتگو کربت
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مى پرستیدند، احتجاج نمود تا اين که آنان را نسبت به حق  ماه را

پرستى در پرستى و ستارهملزم کرد و داستان انحرافش از کیش بت

 .جا منتشر شدهمه

 :82الی  74سوره انعام آيات 

 وَ أَرَئكَ ِّإِنىّ هَةً ءَالِ  اأَْصنَامً َتتَّخِذُ أَ َءازَرَ  لِأَبِیهِ  إِبْرَاهِیمُ قَالَ  إِذْ وَ

 وَ  سَّمَاوَاتِال وتَمَلَکُ یمَإِبْرَاهِ  نُرِى کََذالِكَ مُّبِینٍ* وَ ضَلَالٍ فىِ قَوْمَكَ

 کَبًاکَوْ  َرءَا لَّْیلُا لَیْهِ عَ جَنَّ  الْمُوِقنِینَ* فَلَمَّا مِنَ ِلیَکُونَ وَ الْأَرْضِ

 بَازِغًا الَْقمَرَ ءَارَ اینَ* فَلَمَّااَلفِلِ أُحِبُّ َلا قَالَ  أَفَلَ افَلَمَّ رَبىّ ذَاهاقَالَ

 قَوْمِالْ ِمنَ نَّأَکُونَلَ  رَبىِّ يهَدِنىِ لَّمْ َلئنِ قَالَ أَفَلَ َفلَمَّا رَبىِّ ذَاهاقَالَ

 أَفَلَتْ مَّافَلَ  أَکْبرَُّ ذَاهارَبىِّ ذَاهاقَالَ بَازِغَةً الشَّمْسَ رَءَا الضَّالِّینَ* َفلَمَّا

 فَطَرَ لِلَّذِى ىَوَجْهِ وَجَّهْتُ  تُشرِّْکُونَ * إِنىِّ مِّمَّا ءٌبَرِى  إِنىّ يَقَوْمِ قَالَ

 قَالَ  َقوْمُهُ هُ حَاجَّ وَشرِْکیَن * اْلمُ مِنَ أَنَا مَا وَ  َحنِیفًا اْلأَرْضَ وَ  السَّمَاوَاتِ

 شَاءَ يَ أَن إِلَّا بِهِ نَ تُشرِّْکُو امَ أَخَافُ لَا وَ هَدَئنِ  قَدْ  وَ اللَّهِ  فىِ  تحَُّجُّونىّ أَ

 مَا فُأَخَا ْیفَکَ * وَ تََذکَّرُونَتَ َفلَا أَ عِلْمًا شىَءٍ کُلَّ  رَبىّ وَسِعَ  شَیًّْا  رَبىّ

 سُلْطَنًا یُْکمْعَلَ  بِهِ ِّلْيُنزَّ لَمْ مَا بِاللَّهِ أَشرَّْکْتُم أَنَّکُمْ تخَافُونَ لَا وَ أَشرْکْتُمْ

 لَمْ وَ واءَامَنُ ينَالَّذِ لَمُونَ *تَعْ کُنتُمْ ِإن بِالْأَمْنِ أَحَقُّ  الْفَرِيقَینْ فَأَىُّ

 ونَهَْتدُمُّ هُم وَ اْلأَمْنُ لهَُّمُ أُوَْلئكَ بِظُلْمٍ إِيمَانَهُم يَلْبِسُواْ
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 گیرى؟مى خدايى به را بتان آيا: گفت را آزر پدرش ابراهیم و»

 ابراهیم به سان * بدين.بینممى گمراهى در آشکارا به را قومت و تو

* .گردد يقین اهل از تا داديم نشان را زمین و هاآسمان ملکوت

 پروردگار است اين: گفت. ديد اىستاره فروگرفت، را او شب چون

 ماه گاه* آن.ندارم دوست را شوندگان فرو: گفت شد، فرو چون. من

 چون. من پروردگار است اين: گفت. کندمى طلوع که ديد را

 خواهم گمراهان از ننمايد، راه مرا من پروردگار اگر: گفت فروشد،

 است اين: گفت کند،مى طلوع که ديد را خورشید چون * و.بود

 من، قوم اى: گفت فروشد، چون و. است تربزرگ اين من، پروردگار

 اخالص روى از بیزارم،* من دانیدمى خدايش شريك آنچه از من

 و است، آفريده را زمین و هاآسمان که آوردم کسى سوى به روى

: گفت. برخاستند ستیزه به او با قومش * و.نیستم مشرکان از من

 هدايت مرا او آنکه حال و کنید،مى ستیزه من با اللَّه درباره آيا

. ترسمنمى انگاريد،مى او شريك که چیزى آن از من است؟ کرده

 همه من پروردگار علم. بخواهد را چیزى من پروردگار آنکه مگر

 که چیزى آن از گیريد؟* چرانمى پند آيا. است برگرفته در را چیز

 که را چیزهايى شما که حالى در بترسم ايدساخته خدايش شريك

 دل به بیمى و پرستیدمى است نکرده نازلها آن درباره دلیلى هیچ
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 به گروه دو اين از يك کدام که بگويید دانیدمى اگر دهید؟نمى راه

 به را خود ايمان و اندآورده ايمان که سزاوارترند؟* کسانى ايمنى

-هدايت ايشان و است ايشان آن از ايمنى آاليند،نمى شرك

 .«يافتگانند

 

تلقی  مصرفرعون مدير ارشد، ريیس ارتش، و فرمانروای کل 

رَع )يا رع يا فَرع( خدای ) رعشده است. او همچنین پسر می

(، و نام وی به معنی خورشید است ،تجسم خورشید در اوج قدرت

به معنای « ِپرآ» قبطیآمده. واژه فرعون از ريشه به شمار می

ها خود را ای به اين واقعیت که فرعوناست؛ اشاره« بزرگ یخانه»

های بزرگ پادشاهی دانستند و برای خود کاخگاه مردم میپناه

با آنکه در اصل اين واژه اشاره به کاخ پادشاهی فرمانروا  .اشتندد

پادشاهی پ. م.( در  1479 - 1425) توتمس سومکرد، تا هنگام می

، ديگر به عنوان نامی برای شخص فرمانروا به کار گرفته نوين

 .شدمی

به نام فرعون  مصر باستاننخستین شخصی که در تاريخ 

که نام اصلی وی  پادشاه عقربمشهور است، شخصی است به نام 

مشخص نیست؛ ولی در نقشی که از او روی يك گرز سنگی وجود 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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شود و به اين دلیل او را به دارد، عقربی روبروی صورت او ديده می

، خفرع، خوفوتوان می مصر یخوانند. از فراعنهاين نام می

شهبانو ، آمونآنختوت، آخناتون، رامسس دوم، منکورع

را نام برد. در میان تمامی اين فراعنه،  توتمس سوم، و حتچپسوت

 .اهرام ثالثهبه خاطر ساختن  منکورعو  خفرع، خوفو

ر روحانیون مصری در تعبیر از خدايان خود ، نظام ستارگان را د

 ساختند و ازسمان منتسب میآه گرفتند و اين خدايان را بنظر می

رفتند و مرکز تر از همه به شمار میجنابچهار نفر عالیها آن

نان هر کدام در يکی از چهار شهر بزرگ مصر آروحانیت و پرستش 

هلیو  _دو  -(Hermopolis) هرموپولی _يك  .باستان قرار داشت

.  (Busires)بازيريس _چهارم  (Memphis) ممفیس _سوم  -پولیس

بد هر يك از خدايان معبد خود را دارا بودند . روحانیون در هر مع

-فرينش جهان را به يکی از چهار خداوند منتسب میآخلقت و 

سوم  . Re دوم رع . Nut دانستند و اين چهار خداوند يکی نات

 .باشدمی Osiris چهارم اوزيريس . Ptah پتاح

قد بودند که مصريان مانند همه اقوام و ملل عهد قديم معت 

فرينش هر چیز با مداخله يکی از خدايان انجام گرفته است و در آ

هر چیز نفوذ يك موجود فوق طبیعی ضرورت داشته است و بر اثر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%86%D8%AE%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%DA%86%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%DA%86%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AA%DA%86%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87
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-اين عقايد تعداد خدايانی که در سرزمین رود نیل پرستیده می

-صورت "تاتموس سوم  "شدند از حد شمار بیرون بود و از مقبره 

 740ن تعداد اين خدايان به آمده و در آدست ريزی از خدايان ب

نان معلوم و روشن شد است آعدد رسیده است و نام و نشان اکثر 

شناسی و بعضی از اين خدايان معبد مخصوص داشتند و در افسانه

تر از اند و بايد توضیح داد مهممصر باستان موقعیت برجسته يافته

مده بودند و آخدايانی است که در شهر هلیوپولیس گرد ها آن همه

-سمان قرار داشتند و پرستیده میآهر کدام در جرگه ستارگان 

شدند و از اين خدايان پادشاه مصر بنام فرعون يك خداوند واقعی 

 . رفتبشمار می
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 هرم طبقاتی مصر باستان

 6اسرائیل: سوره ابراهیم آيه داستان فرعون و بنی

 آلِ  مِنْ أَنْجاکُمْ إِذْ  َعلَیْکُمْ اللَّهِ نِعْمَةَ اذْکُرُوا لِقَوْمِهِ مُوسى قالَ إِذْ وَ

 َيسْتَحْیُونَ وَ أَبْناءَکُمْ  يُذَبِّحُونَ وَ الْعَذابِ سُوءَ َيسُومُونَکُمْ فِرْعَوْنَ

 1عَظیمٌ رَبِّکُمْ مِنْ  بَالءٌ ذلِکُمْ فی وَ نِساءَکُمْ

                                                           
 6. سوره ابراهیم، آيه 1
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 ارزانى شما بر خدا که را نعمتى: گفت خود قوم به موسى و»

 به. رهانید فرعونیان از را شما که گاهآن آوريد، ياد به است داشته

 هزند را زنانتان و کشتندمى را پسرانتان و کردندمى آزارتان سختى

 آزمايشى شما براى پروردگارتان جانب از اين در و گذاشتندمى

 .بود بزرگ

 سوره نازعات که در آن فرعون نیز ادعای خدای کرد: 

 طُوىً * المُّْقَدَّسِ بِالْوَادِ رَبُّهُ نَادَئهُ إِذْ مُوسىَ * حَدِيثُ أَتَئكَ هَلْ

 أَهْدِيَكَ وَ  تَزَکَى * أَن إِلىَ لَّكَ َهل فَقُلْ طَغَى * إِنَّهُ فِْرعَوْنَ إِلىَ اذْهَبْ 

 أَدْبَرَ ثمُّ عَصىَ * وَ فَکَذَّبَ *الْکُبرَّْى االََّْيةَ فَأَرَئهُ * فَتَخْشىَ رَبِّكَ إِلىَ

 1الَْأعْلىَ  رَبُّکُمُ أَنَا فَقَالَ * َفنَادَى * فَحَشَرَ يَسْعَى 

 پروردگارش که گاهاست؟* آن رسیده تو به موسى داستان آيا

 طغیان که برو فرعون سوى به *:داد ندا طوى مقدس وادى در را او

 من و شوى،* پاکیزه که هست رغبتى را تو آيا: بگو (*.است کرده

 بزرگ آيت آن پس کنى؟* پروا تو و بنمايم راه پروردگارت به را تو

 سپس *.ورزيد عصیان و کرد تکذيب او و *.داد نشان او به را

                                                           
 24تا  15آيات . سوره نازعات،  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2465 

 

: گفت و داد، * ندا و کرد گرد را همه پس *.شتافتمى و کرد پشت

 .«هستم شما برتر پروردگار من

های سومر و مصر حال نوبت به دجال آخر بعد از بررسی تمدن

زمان و با سیستم جامعه فراماسونی و با ترفند لیبرالیسم و 

کاپیتالیسم و... است که به دنبال بردگی مطلق کل ساکنان زمین 

 است. توجه به هرم ماسونی نیازی به توضیح بیشتر ندارد:

 

 داری استیهتصویر شماره یک نمایشی از نظام سرما
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 داری استتصوير شماره دو نمايشی از نمايندگان دنیای سرمايه
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 تصوير شماره سه طبقات هرم ماسونی است
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بینی شده برای های پیشدهنده دورهتصوير شماره چهار نشان

هرم ماسونی است که برای تسلط بر تمام منابع جهان که از سال 

 اياالت متحد آمريکا( شروع شده و تا میالدی )سال استقالل 1776

عنی )پروژه خیالی پايان جهان( ادامه دارد و بعد از آن ي 2012سال 

 هاتسلط بر تمام منابع جهان و بردگی مطلق تمام انسان
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 هرم قدرت غرب برای استثمار تمام جهان

 

با قدرت نظامی و تبلیغاتی سعی در گردآوری تمام منابع و 

 دارد. ثروت جهان را
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به راستی در پس اين پرده مخوف آيا فقط جسم ماست که به  

-رود يا اينکه فکر و روحمان نیز به تاراج دزدان و بردهبردگی می

رود، داران پريروز و قاتالن و جنايتکاران ديروز و دجال امروز می

خواهد اديان بزرگ توحیدی طراحی اين سیستم مخوف حتی می

اسالم( را در خود هضم کند و يهوديتی جديد، )يهود، مسیح و 

مسیحیتی نوين و اسالمی پسامدرن به ما تحويل دهد، اين کار را با 
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دهند و هاست که دارند انجام میانداختن شعار روشنگری سالراه

 31يهوديت و مسیحیت واقعی را در قرون وسطی نابود کردند و در 

الوی دختر آنتوان کارال اولین کلیسای شیطان را توسط  1999اکتبر

الوی که انجیل شیطانی را نوشته است در سانفرانسیسکو آمريکا 

بنیان نهادند. و عمالً کتاب توحید و يکتاپرستی و تقوا را کامالً 

وارونه کرده و در خدمت اهداف خودشان قرار دادند. از اين طرف 

تمام  هاست که به دنیای اسالم پاگذاشته و خود را وکیل مدافعسال

فرقه منحرف و  72اند و مسلمانان و دين مبین اسالم معرفی کرده

اند و مردم را در ضد دين را در قالب ظاهری دين به مردم قبوالنده

اند و بخاطر اينکه انتخاب درست و عادالنه حقیقت سردرگم کرده

ملت( دست نکشند حس  72شان )از دين و عقید گمراه

را در مقابل ها آن اند وتزريق نمودهها آن ناسیونالیستی را به

اند. اما لطف و يکديگر قرار داده و دنیای اسالم را دچار آشوب کرده

پايان است و مؤمنان و مسلمانان واقعی را ياری هدايت الهی بی

را نیست و نابود کرده و خودشان را ها آن کرده و بنیان عنکبوتی

 کند:رسوای هر دو عالم می

 :43الی  39يات سوره عنکبوت آ
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 نَاتِبِالْبَیِّ وسىَمُّ جَاءَهُم لَقَدْ وَ مَانَهاوَ  فِرْعَوْنَ وَ قَارُونَ وَ

 فَمِْنهُم هِبِذَنبِ نَاأَخَذْ فَکُالًّ سَابِقِینَ * کاَنُواْ مَا وَ اْلأَرْضِ فىِ فَاسْتَکْبرَُّواْ

 نْ مَّ مِنْهُم وَ یْحَةُالصَّ  تْهُأَخَذَ مَّنْ مِنْهُم وَ حَاِصبًا عَلَیْهِ أَرْسَلْنَا مَّنْ

 لَاکِن وَ ظْلَِمهُمْ لِیَ هُاللَّ کَانَ امَ وَ أَغْرَقْنَا مَّنْ مِنْهُم وَ الَْأرْضَ بِهِ خَسَفْنَا

 یَاءَأَوْلِ للَّهِا دُونِ مِن واْاتخَّذُ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ * مَثَلُ أَنفُسَهُمْ کَانُواْ

 لَوْ بُوتِالْعَنکَ تُلَبَیْ لْبُیُوتِا أَوْهَنَ إِنَّ وَ بَیْتًا اتخَّذَتْ الْعَنَکبُوتِ کَمَثَلِ

 وَهُ وَ  شىَءٍ مِن نِهِدُو ِمن يَدْعُونَ مَا يَعْلَمُ  اللَّهَ  يَعَْلمُونَ * إِنَّ  کَانُواْ

 إِلَّا يَعْقِلُهَا امَ وَ لنَّاسِلِ نَضْرُِبهَا اْلأَمْثَلُ تِلْكَ  الْحَکِیمُ * وَ الْعَزِيزُ

 الْعَلِمُونَ

 روشن هاىدلیل با موسى که را مانهاو فرعون و قارون نیز و»

 ولى کردندمى سرکشى زمین درها آن .آمدها آن نزد خود

 بر: فروگرفتیم گناهشان به را * همه.بگريزند خدا از نتوانستند

 سهمناك فرياد را بعضى فرستاديم، بارريگ بادهاى بعضى

 و. ساختیم غرق را بعضى برديم، فرو زمین در را بعضى فروگرفت،

 کرده ستم خويشتن به خودها آن کرد،نمى ستمها آن به خدا

 عنکبوت مثَل گرفتند، اولیا را خدا سواى که آنان * مثَل.بودند

 ترينسست آينه هر دانستند،مى کاش و. بساخت اىخانه که است

 چیزهايى چه که داندمى يکتا * خداى.است عنکبوت خانه هاخانه
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 * اين.حکیم و پیروزمند اوست و خوانند،مى خدايى به او سواى را

 .«يابنددرنمى دانايان جز راها آن و زنیممى مردم براى را هامثَل

رسیم که حرکت بر ضد در پايان اين فصل به اين نتیجه می

بشريت و انسانیت و اخالق از دوران سومريان متولد شد و در 

ن و روم و يونان به نونهالی و نوجوانی رسید و در قرو دوران مصر

سالی رسیده است و وسطی به جوانی و در دوران معاصر به بزرگ

ان شاء اهلل در مسیر پیری قرار گرفته است و دست به هر کاری 

 !!زند که دوباره جوان شود، ولی جوانی کجايی که يادت به خیر!می

ايت را يکی پس از ديگری به های اخالق و انستمام شاخصها آن

 اند ولی همهصورت ابزار درآورده و بر علیه بشريت استفاده کرده

ن بعد از مدتی کارايی خود را از دست داده و بر علیه خودشاها آن

های و برضد خودشان مورد استفاده قرار گرفته است و پايه

 ريزد.شان را يکی پس از ديگری فرو میعنکبوتی

های اعتقادی نظريه تکامل را مطرح کردند که پايه در قرن نوزده

اخالقی و فساد را ترويج دهند و را در اديان تضعیف کنند و بی

کردن ساير اقوام بجز اروپايان باشد ولی در قرن توجیهی برای برده

-ای و تعداد کروموزومانبیست بعد از فهم از ساختمان سلول و دی

میلیون سال پیش و  500تا  400ها و کشف هزارن هزار فسیل در 
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های امروزی و مطابقت کامل از لحاظ ساختاری با تطابق با نمونه

های امروزی و هزاران هزار دلیل علمی ديگر با تالیف هزاران نمونه

افزاری و... های ويديوئی و نرمهزار کتاب و مقاله و رساله و فايل

ی نظريه تکامل جوابی صد در صد کامل و جامع و نقض کامل و نابود

 است.

برای توجیه جهش ژنتیکی ها آن بعد از شکست نظريه تکامل

 موجودات فضايی را که تکامل يافته و در انسان از میمون نظريه

اند و شروع به کنند را مطرح کردههای ديگر زندگی میکهکشان

تغییر ساختار در جهت عکس خلقت الهی با توجه به دور و 

ها قرن است توسط ند، دور و تسلسلی که دهاتسلسل فلسفی کرده

ثابت شده ها آن بزرگان و حکما و متفکران دنیای اسالم بطالن

 است.

ها با سرقت تمام آثار باستانی قديم در سراسر دنیا و خاصتاً آن

اند النهرين تمام آثار قديمی را از بین بردهدر مزوپتامیا و... در بین

اند. تا ها و اسناد تاريخی کردهو شروع به تغییر در تمام عکس

پروژه بعدی خود را که پروژه موجودات فضايی است مطرح کنند و 

ای از موجودات فضايی افزارهای رايانهکار با طراحی نرم برای اين

های کودکان و نوجوانان و ساخت انیمیشن و فیلم و برای بازی
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ساالن و ارائه کلیپ برای جوانان و نوشتن کتاب و مقاله برای بزرگ

 داليل خاص خودشان، سعی در مهیا کردن افکار دنیا دارند.

هدف، نابودی اخالق و سلطه قدرت پلید شیطان کاپیتالیسم  

 است.

 

 دو نمونه از بردگان فراموش شده تاريخ:

جان "ای به قلم در مقاله "گلوبال ريسرچ"پايگاه تحلیلی 

های برده آمدند؛ محمولهها به عنوان نويسد: ايرلندیمی "مارتین

های بزرگ انگلیسی که به مقصد قاره عظیم انسانی بر روی کشتی

بندی شده بودند. اين محموله شامل صدها هزار مرد، آمريکا بسته

 .های کوچك بودزن و حتی بچه

 شدندبردگان در صورت شورش، به بدترين شکل تنبیه می *

کردند، به شديدترين میاگر شورش کرده يا از قانونی سرپیچی  

داران، ها اين بود که بردهشدند. يکی از تنبیهشکل تنبیه می

ها يا پاهای های انسانی خود را از دست آويزان کرده و دستدارايی

زدند. آنان زنده زنده سوزانده شده و سرشان به آنان را آتش می

 عنوان هشدار برای ديگر اسیران، بر روی نیزه در بازار قرار

 .گرفتمی
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ات خونین بیشتری گفته شود؟ يیکنید الزم است جزفکر می

 .های آفريقايی آگاه هستندهمه به خوبی از قساوت در تجارت برده

جیمز  " داری آفريقايی صحبت کرديم؟ شاهاما آيا درباره برده

اول نیز تالش مستمری برای اسیر کردن  "چارلز"دوم و  "

معروف انگلیسی تالش  "لیور کرامولاو"ها انجام دادند. ايرلندی

 .برای اعمال غیرانسانی در برابر همسايه اين کشور را گسترش داد

زندانیان سیاسی ايرلندی به ساکنان انگلیسی ديگر کشورها  *

 شدندفروخته می

 هزار زندانی ايرلندی به 30های ايرلندی با فروش تجارت برده 

و ادوم آغاز شد. بیانیه  "جیمز"به عنوان برده توسط  "ينگه دنیا"

کرد که زندانیان سیاسی ايرلندی بايد به اعالم می 1625در سال 

ها فرستاده شده و به ساکنان انگلیسی هند غربی آن سوی آب

های فروخته شده برده ی، عمده1600فروخته شوند. در اواسط دهه 

 ،ايرلندی بودند. در آن زمان "مونتسرات"و  "آنتیگوئا"به جزاير 

را بردگان ايرلندی تشکیل  "مونتسرات"درصد کل جمعیت  70

 .دادندمی

 ،هزار نفر کاهش يافت 900در يك دهه، جمعیت ايرلند حدود  *
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برای تجار ترين منبع بردهايرلند به سرعت تبديل به بزرگ

های اولیه در آمريکا انگلیسی شد. در حقیقت اکثر برده

 هزار 500، بیش از 1652تا  1641های بین سال. اندسفیدپوست بوده

هزار نفر ديگر به  300ها کشته شده و ايرلندی توسط انگلیسی

 1,5عنوان برده فروخته شدند. جمعیت ايرلند در يك دهه از 

ها از يکديگر جدا هزار نفر کاهش يافت. خانواده 600میلیون به 

دادند پدرها، همسر و ها اجازه نمیشدند، زيرا انگلیسی

می شان را همراه خود بیاورند. اين امر منجر به ايجاد مردفرزندان

حل انگلیس خانمان شد. راهدفاع متشکل از زنان و کودکان بیبی

 ت!اين بود که آنان را نیز به مزايده گذاش

امروزه برای توصیف بردگان ايرلندی از عباراتی مانند  *

 شوداستفاده می "مستخدمان قراردادی"

تا  10هزار کودك ايرلندی بین  100بیش از  ،1650در طول دهه 

سال از والدين خود جدا شده و به عنوان برده در هند غربی،  14

هزار ايرلندی  52ويرجینیا و نیوانگلند فروخته شدند. در اين دهه، 

 30به باربادوس و ويرجینیا فروخته شدند.  ()بیشتر زنان و کودکان

سانی که بهترين پیشنهاد را هزار مرد و زن ديگر ايرلندی نیز به ک

دستور داد دو  "کرامول"، 1656دادند، فروخته شدند. در سال می
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کا برده شده و به عنوان برده به يیهزار کودك ايرلندی به جاما

 .ساکنان انگلیسی فروخته شوند

امروزه بسیاری از افراد به بردگان ايرلندی آنچه که واقعاً 

برای توصیف آن چه بر سر ها آن گويند: برده.هستند را نمی

 استفاده "مستخدمان قراردادی"ها آمده از عباراتی مانند ايرلندی

ها چیزی ، در بیشتر موارد ايرلندی18و  17 کنند. اما از قرونمی

 .های انسانی نبودندبیش از گله

تر از همتايان ايرلندی خود شانسبردگان آفريقايی، خوش *

 بودند

، تجارت برده در آفريقا درست در همین دوران به عنوان مثال 

در حال شروع بود. مدارك محکمی وجود دارد که رفتار انجام شده 

ر با بردگان آفريقايی، که از گزند ننگ تئولوژی منفور کاتولیك د

 ايانامان بوده و قیمت باالتری هم داشتند، اغلب بسیار بهتر از همت

 .شان بودايرلندی

 50)بسیار گران بودند  1600ی در اواخر دهه های آفريقايبرده

 5استرلینگ( ولی بردگان ايرلندی ارزان بودند )حداکثر 

استرلینگ(. اگر يك صاحب مزرعه، برده ايرلندی را تا حد مرگ 

زد، اين کار گذاشت يا او را کتك میشالق زده، بر بدنش داغ می
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د، که شد. مرگ برده فقط از دست رفتن پول بوجرم محسوب نمی

 .شدتر تمام میهای گران آفريقايی ارزانخیلی از کشتن برده

اربابان انگلیسی، هم برای لذت خود و هم برای کسب سود 

دار شدن از زنان ايرلندی کردند. بیشتر، به سرعت شروع به بچه

 جانیمها نیز برده بودند، که اين امر تعداد نیروی کار فرزندان برده

داد. حتی اگر يك زن ايرلندی به شکلی آزاد ارباب را افزايش می

ماند. بنابراين مادران شد، فرزندش باز هم برده باقی میمی

 ايرلندی، حتی با وجود اين آزادی جديد، به ندرت فرزندانشان را

 .ماندندکردند و همیشه برده باقی میرها می

 قانون منع بارداری زنان ايرلندی توسط بردگان آفريقايی به *

 یل تضاد با منافع يك شرکت انگلیسی متوقف شددل

ها راه بهتری برای استفاده از اين با گذشت زمان، انگلیسی 

ساله( به منظور  12زنان )در بسیاری از موارد دخترانی حتی 

افزايش سهم بازار خود پیدا کردند: باردار شدن زنان و دختران 

ی با رنگ پوستی هايايرلندی از مردان آفريقايی برای ايجاد برده

تر بودند و به از بردگان ايرلندی گران "دورگه"خاص. اين بردگان 

دادند که به جای خريد بردگان ها اين امکان را میانگلیسی

آفريقايی، پول خود را ذخیره کنند. اين کار چندين دهه ادامه پیدا 
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منع "قانونی مبنی بر  1681کرد و آنقدر گسترده شد که در سال 

ی زنان برده ايرلندی از بردگان آفريقايی به منظور ايجاد باردار

به تصويب رسید. پس از مدت کوتاهی، اجرای  "برده برای فروش

اين قانون به دلیل تداخل با منافع يك شرکت بزرگ انتقال برده 

 .متوقف شد

ها هزار برده انگلیس بیش از يك قرن مشغول به انتقال ده

ها در دهد که پس از شورش ايرلندیايرلندی بود. مدارك نشان می

، هزاران برده ايرلندی به آمريکا و استرالیا فروخته 1798سال 

های آفريقايی و های بسیار ناگواری از بردهشدند. سوء استفاده

حتی يك کشتی انگلیسی به خاطر اين که خدمه شد. ايرلندی می

ه برده را ب 1302آن غذای کافی برای خوردن داشته باشند، 

 ت.اقیانوس اطلس ريخ

داری، سرانجام تصمیم به توقف انگلیس پس از يك قرن برده *

 اين عمل شیطانی گرفت

اگر )ها ها نیز به اندازه آفريقايیشکی نیست که ايرلندی 

داری را تجربه حتی بیشتر از آنان( وحشت برده 17نگويیم در قرن 

افرادی با پوست اند. همچنین تقريباً شکی وجود ندارد که کرده

بینید به احتمال زياد ای و برنزه که در سفر به هند غربی میقهوه
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، 1839نوادگان بردگان آفريقايی و ايرلندی هستند. در سال 

انگلیس سرانجام تصمیم گرفت تا دست از اين اعمال شیطانی 

ها را متوقف نمايد. اگرچه اين تصمیم برداشته و نقل و انتقال برده

ن دريايی را نگرفت، اما به تدريج اين بخش از کاووس جلوی دزدا

 .ها خاتمه پیدا کردايرلندی

ای به اين موضوع های تاريخ انگلیس هیچ اشارهدر کتاب *

 نشده است

پوست و چه سفیدپوست، فکر کند اما اگر کسی، چه سیاه 

ها بوده است، سخت در اشتباه داری فقط مختص آفريقايیبرده

ها موضوعی است که هیچ وقت از ذهن ما ی ايرلندیداراست. برده

و خصوصی ما( کجا هستند؟ )شود. اما مدارس دولتی پاك نمی

های تاريخ کجا هستند؟ چرا هیچ صحبتی در اين باره بیان کتاب

شود؟ آيا ياد و خاطر صدها هزار قربانی ايرلندی ارزشی بیش نمی

ندارد؟ يا آيا  از يك بار ذکر شدن توسط يك نويسنده ناشناخته

خواهند: )برخالف ها میقصه آنان بايد چیزی باشد که انگلیسی

ل های آفريقايی( ناپديد شدن تمام و کمال داستان ايرلند، مثکتاب

 .اين که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است
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 هیچ يك از قربانیان ايرلندی موفق نشدند به وطن بازگردند تا

شده هستند؛ . اينان بردگان گماز اين آزمون دشوار سخن بگويند

های تاريخ تحريف شده به دست بردگانی که زمان و کتاب

 .فراموشی سپرده است

 

 

ها در استرالیا مردم بومى را مثل حیوانات، مثل انگلیسى

ها براى جان انسانها آن کردند؛کانگورو به عنوان تفريح شکار می

 هیچ ارزشى قائل نبودند
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 میالدی 1788ها در استرالیا به ژانویه سالانگلیسیاولین حضور 

 .گرددبرمی
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اله ها به استرالیا نظم اجتماعی و فرهنگی هزاران سهجوم اروپایی

 .بومیان این سرزمین را نابود کرد

 

 هجوم به استرالیا

 ترين بخش کره زمین است.شرقی در کشوری پهناور استرالیا

 محسوب شده وهمچنان زير نظرانگلیس  بخشی ازقلمرو هنوز

اولین  گردد.اداره می منتصب ازسوی ملکه اين کشور فرماندار

میالدی  1788ها در استرالیا به ژانويه سالحضور انگلیسی

به « سیدنی»گردد. ملوانان انگلیسی در اين سال از منطقه برمی

وارد شده و به افتخار وزير داخله دولت وقت محل ورود  استرالیا

نامیدند. پس از برافراشته شدن  جديد رابه نام او به سرزمینخود 

هفت میلیون و ششصدهزار کیلومتر به  پرچم انگلستان در استرالیا
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-امالك استعماری آن کشور اضافه شد که با آغاز کشتار و پاك

 .سازی نژادی صدها هزار بومی همراه بود

 

ا فرسهای طاقتبومیان جان به در برده در مزارع و معادن به کار

 .شدندواداشته می

ها به استرالیا نظم اجتماعی و فرهنگی هزاران هجوم اروپايی

های ساله بومیان اين سرزمین را نابود کرد. اين بومیان که به گروه

های شدند و در سراسر استرالیا به شکل دستهای تقسیم میقبیله

امکان توسط کردند؛ تا حد چادرنشین از راه شکارگری زندگی می

ها و مجرمین خطرناك عام شده و با تبعیدیها قتلانگلیسی

اروپايی جايگزين شدند. در واقع اولین گروه ساکنان انگلیسی 

شد استرالیا از صدها زن و مرد مجرم و زندانی تبعیدی تشکیل می
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های جنسی و امراض خطرناك به بیماریها آن که اکثر

 .چار بودندواگیردارمانند آبله و طاعون د

 

 .شد دفاع از حقوق انسانی بومیان استرالیا بسیار دیر هنگام آغاز
 

 شکار بومیان

ها به استرالیا بومیان اين قاره به موازات پس از ورود اروپايی

درپی به از راه رسیدگانی را نیز پی های خودها، جانو آب هازمین

باختند و بدين می ها توپ داشتند؛که در دست تفنگ و در کشتی

از حدود هشتصد هزار نفر به ها آن جمیعت 1911ترتیب تا سال 

حمالت گسترده به مناطق مسکونی و  سی هزار نفر کاهش يافت.

دفاع، مسموم کردن منابع آبی و کشتار دسته جمعی بومیان بی

به مناطق غیر قابل سکونت ها آن شان و کوچ دادن اجباریغذايی
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ها در استرالیا بود. شکار کشی اروپايیهای نسلجنايتبخشی از 

واردها يکی از بومیان تنها با هدف تفريح و مسابقه دادن بین تازه

 شود.ها در استرالیا محسوب میهای انگلیسیدردناکترين جنايت

از اولین حامیان حقوق بومیان استرالیا بود که « رابرت منلی لیون»

زارشی آورده است که سربازان بريتانیا میالدی در گ 1829در سال 

شکار بومیان را همچون شکار کانگورو يك ورزش سالم تلقی 

 !کنندمی

های واگیرداری که سیستم ايمنی بدن بیماری در کنار کشتارها،

شد و نداشت از اروپا به استرالیا منتقل میها آن بومیان شناختی از

ه دچار کرد یز بومیان راعالوه بر سرايت طبیعی گاهی به طور عمد ن

های کشاند زيرا که بومیان در مقابله با بیماریو به نیستی می

شناختند. در برابر اين ناشناسی همچون وبا و طاعون درمانی نمی

 جانبه کار بومیان به جايی رسید که کشتن فرزندان خودهجوم همه

 فرسای حاصل از بیماری ورا در خردسالی به شرايط زندگی طاقت

با نابودی ها آن دادند تا نسلها ترجیح میکشتار به دست اروپايی

 .از چنین رنج و هراس بزرگی رهايی يابد
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ا سازی نژادی رها فرهنگ بومی جان به در بردگان از پاکاروپایی

 .مضمحل کردند

کردند تا هزار نفری بومیانی که در تاسمانی زندگی می 8جامعه 

کلی توسط مهاجران اروپايی محو و نابود پايان قرن نوزدهم به 

شهر ويلکانیا که مرکز تجمع بومیان در ايالت نیوساوت ولز  شدند.

به طور کلی ناپديد شد. بدين ترتیب در فاصله  هباريکو  بود

درصد از جمعیت بومیان  90نزديك به  1900تا  1788هایسال

ه که دارای های جنوبی اين قارمحو و نابود شدند. در بخش استرالیا

عام بیشتر و خیز فراوانی بود؛ بومیان قتلهای حاصلزمین

هايشان زودتر به دست تری را تجربه کردند تا زمینوحشیانه

ها به جای نماند. مهاجمان بیافتد به طوری که هیچگونه اثری ازآن
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سازی نژادی در استرالیا جمعیت های پاكدر يکی از آخرين برنامه

میالدی قرن گذشته  30زار نفری بومیان در دهه ه 90تا  50حدود 

اصالح نژاد » های ضد بشریمحکوم به گردن نهادن به برنامه

 .شدند« بومیان

 

اصالح نژاد »های ضد بشریمیالدی قرن گذشته برنامه 30در دهه 

 .آغاز شد «بومیان

ای که اکنون نیوزلند کشتار بومیان استرالیايی ساکن جزيره

تر بود. اين جزيره به شکل يك شود بسیار فجیعمینامیده 

کشتارگاه درآمد و همه مردم در سرزمین اجدادی خود برای 

-قتل هازندانیان جنگی تلقی شده و به دست انگلیسی هااروپايی
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ها راه عام و منقرض شدند. عالوه بر کشتار به دست خود، انگلیسی

 در پیش گرفتند. پرسودتر ديگری هم برای از بین بردن بومیان

شدن در مردان اين اقوام در هر دو جنگ جهانی برای کشته

به کار  های دفاع از مستعمرات انگلیس در خط مقدم نبردجبهه

 .شدندگرفته می

 

 های دفاع از مستعمرات انگلیس در خطمردان این اقوام در جبهه

 .شدندبه کار گرفته می مقدم نبرد

 

 های ربوده شدهسیاست آسیمیالسیون، نسل

و آسیمیالسیون « نژادپرستی» توان موزهاسترالیا را می

نام داد. زيرا که در اين کشور غصب  تاريخ استعمار سازی()همگون
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های نژادپرستانه توسط استعمار ترين برنامهشده يکی از دهشتناك

طی حدود يك قرن )از دهه هفتاد  به مدت طوالنی اجرا شده است.

ها کودکان و اروپايی دهه هفتاد قرن بیستم( تا قرن نوزدهم

هايشان جدا فرزندان مردم بومی را به زور و تهديد از خانواده

سپردند تا های اروپايی میها و يا خانوادهکردند و به اردوگاهمی

بدون هیچ ارتباطی با هويت و زبان و خانواده خود تربیت يابند و به 

های ر گردن نهادن به خواستههويتی تبديل شوند که دموجود بی

 .مديريت استعمار و استثمار مشکلی نداشته باشند

 

 .دنامی رو آسیمیالسیون استعما« نژادپرستی» توان موزهاسترالیا را می

گرفتند و بدين ترتیب اين کودکان نه زبان مادری خود را ياد می

منتقل ها آن ای از سوی خانواده و قبیله خود بهنه هويتی و عقیده

يافتند که مديران استعماری هويتی پرورش میهای بیشد. نسلمی
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کردند. بدين ترتیب کشی میبه دلخواه خود بهرهها آن به راحتی از

برده تولید  ،سیاست آسیمیالسیون از بومیان استرالیا برای استعمار

کرد واين بردگان به طرزی غیرانسانی درصنايع گوناگونی مانند می

گاوداری و معدن و کشاورزی به بیگاری و کارگری )به جای 

های آسیمیله امروزه به اين گروه شدند.حیوانات( گرفته می

های اواخرقرن سرشماری شوند.توصیف می «های ربوده شدهنسل»

دهد که سیاست آسیمیالسیون بعد از بیستم به خوبی نشان می

درصد از  70بیش ازها بسیار موفق عمل کرده است و اکنون دهه

های مسیحیت معتقدند و اثر بومیان استرالیا به يکی از فرقه

باقی نمانده ها آن چندانی از اعتقادات اجدادی و زبان بومی بین

 .است
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ه بگون بردگان بومی آسیمیله شده به طرزی غیر انسانی در صنایع گونا

 .شدندبیگاری گرفته می

 

 برنامه آسیمیالسیون استعمار در استرالیا مورد توجه برخی از

کمیسیون »های حقوق بشری بوده است. نتايج تحقیقات گروه

منتشر  1997که در « استرالیايی برای حقوق بشر و موقعیت برابر

بیش  (1970تا  1910ساله ) 60دهد در يك بازه شده است نشان می

از  پدر و مادر خود جدا شده و سرهزار کودك بومی به زور از 100از 

رگز هاند. اين کودکان ها درآوردهخانههای اروپايی و يا نوانخانواده

 با والدين خود را نديده و پیشینه خود را به کلی از دست دادند.

اين حال دولت استرالیا وجود سیاست آسیمیالسیون مذکور در 

 وسیع بومیان رو بهکرد که با اعتراض انکارمی گزارش کمیسیون را

 .رو شد

 شرايط اسفناك کنونی بومیان استرالیا

بومیان استرالیا هرگز از حقوق شهروندی برابری برخوردار 

حق رای ها آن به 1963در سال  با اين که دولت استرالیا اند.نبوده

داده است اما هیچ گونه قدرت تاثیرگذاری در سرنوشت خود را 

نجاری دارند و در محیطی آکنده از وضعیت اجتماعی ناه ندارند.
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سوادی، اعتیاد و بیکاری و فقر اقتصادی، تبعیض، راسیسم، بی

کنند. با اين که اين ساکنین اصلی در زندگی فالکت زندگی می

به ها آن کنند؛ ثروت طبیعیآرزوی مرگ می بار خودفقیر و نکبت

 .شودها چپاول و غارت میدست انگلیسی

 

 .ندکرد استرالیا را نیز همچون بومیان آن قلع و قمع مهاجمان، طبیعت

اکنون اقوام بومی تنها دو درصد از جمعیت استرالیا را تشکیل 

های فرهنگی دولت استرالیا سعی دارد دهند وهنوز هم سیاستمی

بومیان را وحشی و موجوداتی در حد حیوانات بومی نشان دهد. در 

از بومیان توسط مهاجمان  تصاوير تهیه شده های استرالیاموزه

اروپايی به صورت حیات وحش در کنار کانگوروها، خزندگان و 

 .شودديگر حیوانات وحشی بومی نمايش داده می
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ادر مهزار کودک بومی به زور از پدر و 100بیش از  1970تا  1910از

 .دها سپرده شدنخانههای اروپایی و یا نوانخود جدا شده و به خانواده

درصد از سرزمین استرالیا در دست بومیان باقی مانده  12فقط

انگیزی درصد بومیان در حاشیه شهرها به شکل رقت 65 است.

پروری زندگی در مراکز دامها آن کنند. شمار بسیاری ازگذران می

های بومی ومیر کودکان خانوادهجمعی دارند. میزان مرگدسته

 41مردان بومی و  از درصد 53بسیار بیشتر از نرخ عمومی است. 

بینند. در برخی مناطق مانند سالگی را نمی50درصداززنان بومی

ط سال سقو 35تر از شهر ويلکانیا امید به زندگی بومیان به پايین

ها آن های قلبی، تنفسی، ديابت و عفونی در میانکند. بیماریمی

 .شودبسیار بیشتر از غیربومیان ديده می
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بومیان در حاشیه شهرها به شکل رقت انگیزی گذران رصد د 65

 .کنندمی

برابر( از  11بسیار باالتر )ها آن کاری و تجربه زندان درنرخ بی

خانمانی و سکونت های مهاجم است. از نگاه مهاجمان، بیاروپايی

های مملو از جمعیت برای بومیان امری عادی به اجبار در آسايشگاه

مصرف سیگار  های مهاجم،مقايسه با اروپايیشود. در محسوب می

اند؛ در بین و الکل که از سوی مهاجمان به بومیان معرفی شده

بومیان  دارد. در شهرهای بزرگ، بومیان نرخ بسیار بیشتری

کنند؛ اکثرا ها و حاشیه شهرها زندگی میخانمان که در زير پلبی
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دارای تحصیالت ها آن مانند وکمتر از پنج درصداز تحصیل بازمی

 .دانشگاهی هستند

 

هایی از جنبش اعتراضی بومیان گاهی در شهرهای مختلف نشانه

 .شوداسترالیا دیده می

وجود ندارد. ها آن ای مشخصی برایخدمات بهداشتی و بیمه

نفری در  30تا  20های شود که بومیان در دستهگاهی ديده می

اين شرايط  گذرانند.روزگار میهای کثیف و عاری از بهداشت خرابه

گزارشگر سازمان ملل در  ،2009اسفناك موجب شد که در سال 

گیری پلیس و پورفسور جیمز آنايا، سخت حقوق مردم بومی،

کمیسیون مجازات استرالیا در حق بومیان و محروم کردن ايشان از 
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اندکی که از آن برخوردارند را وضعیتی  حقوق و خدمات بسیار

 .غیرقابل قبول و نژادپرستانه توصیف کند اضطراری،

 

ز های کثیف و عاری انفری در خرابه 30تا  20هایبومیان در دسته

 .گذرانندبهداشت روزگار می

 کشیم!ببخشید که شما را می

، مجلس استرالیا سندی انتشار داد که در آن 1999در سال 

اظهار نسبت به ظلم و تعدی و اجحاف در حق بومیان استرالیا 

ظلم به  تاسف شده بود. با اين که مجلس استرالیا در اعالمیه خود

الملل ترين ننگ تاريخ بینبزرگ بومیان به مدت چندين قرن را

نامد؛ ولی شاهديم که اين اجحاف و تعدی همچنان ادامه دارد. می

با اين حال مجلس در اعالمیه مذکور از عذرخواهی طفره رفت. اما 

المللی حقوق بشری و از سوی نهادهای بینبا افزايش فشار 
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های بومیان باالخره دولت منصوب همچنین در اثر برخی از فعالیت

بخوانید کشتار و )به خاطر تبعیض  2008پادشاه انگلستان در سال 

 عذرخواهی کرد.ها آن سازی قومی( در حق بومیان استرالیا ازپاك

از  مستقیماً« رودکوين » مراسم عذرخواهی نخست وزير استرالیا

 .تلويزيون اين کشور پخش شد

 

الملل ترین ننگ تاریخ بینظلم به بومیان به مدت چندین قرن، بزرگ

 .است

-ره میاشا 20در پایان این فصل به وضعیت تعدادی از اسیران در قرن 

 کنیم:

های آلمان نازی در طول های مرگ به مجموعه اردوگاهاردوگاه

شود که با هدف کشتار اطالق می (1939–45) جنگ جهانی دوم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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 کار شديد تحت گرسنگیها تن با گاز و سیستماتیك میلیون

های زيادی در دسته قربانیان اين ساخته شده بودند. گروه

اند. اين بوده يهوديانداشتند اما هدف اصلی ها قرار اردوگاه

. بود مسئله يهوديانرايش سوم برای  "حل نهايی راه "کشینسل

کشی يهوديان در مجموع به عنوان ها در نسلتالش نازی

 .شناخته شده است هولوکاست

برآورد  اردوگاه

 شدگانکشته

  کشور

  آلمان 1،100،000 آشويتس

 دولت عمومی 600،000 بلزك

 

  آلمان 320،000 خلمنو

  دولت عمومی 360،000 مايدانك

مالی 

 تراستنتس

کمیساريای  65،000

 استلند

 

  دولت عمومی 250،000 سوبیبور

–700،000 تربلینکا   دولت عمومی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%84%D8%B2%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%AE%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7
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800،000 

 3،495،000–3،395،000 مجموع

ترين از بزرگ (KZ Stutthof: به آلمانی)اردوگاه مرگ اشتوتهوف 

 2در  رژيم نازیها بود که توسط های کار اجباری نازیاردوگاه

 .بازگشايی شد دانتزيگکیلومتری شرق  34در  1939 سپتامبر

گاه اين اردو هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند. 65بیش از 

 .اردوگاه فرعی نیز داشت 40

KZ Bergen-ی: آلمانبه ) اردوگاه کار اجباری برگن ـ بلزن

Belsen) بود که  های کار اجباری آلمان نازیاردوگاهترين از بزرگ

 .بازگشايی شد برگندر جنوب غرب شهر  1940در سال 

و بسیاری  هاروس، هالهستانی، يهوديانهزار نفر از  50بیش از 

 2از کشورهای ديگر در اين اردوگاه به قتل رسیدند. اين اردوگاه 

 .وگاه فرعی نیز داشتارد

 (Vernichtungslager Belzecی: آلمانبه )اردوگاه مرگ بلزك 

در سال  رژيم نازیها بود که توسط اولین اردوگاه کار اجباری نازی

ساخته  لهستانکیلومتری جنوب روستای بلزك در  1در  1933

 .شد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%86_%28%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B3%D9%84%D9%87%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%86_%28%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B3%D9%84%D9%87%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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در  هاکولیو  هالهستانی،  يهوديانهزار نفر از  600تا  400بین 

 .اين اردوگاه به قتل رسیدند

 Konzentrationslagerی: آلمانبه )والد اردوگاه بوخن

Buchenwald) های کار اجباری اردوگاهترين يکی از اولین و بزرگ

 آلمان، وايمارکیلومتری از شهر  8بود که در فاصله  آلمان نازی

ساخته شده بود. زندانیان اردوگاه از سراسر اروپا و روسیه بودند و 

های غیر يهودی، زندانیان ها و اسلوونی، لهستانیيهوديانشامل 

، شاهدان يهوهها، فرقه مذهبی یسیاسی و مذهبی، کول

شدند. گرايان، و زندانیان جنگی میجنايتکاران، همجنس

اين . بود هولوکاستهای ترين اردوگاهوالد يکی از بزرگبوخن

میالدی، محل نگهداری بیش  1945تا  1937های اردوگاه بین سال

 .بود آلمان نازیکشور اروپايی، به وسیله  36هزار زندانی از  250از 

بود که در  ورشوزندانی در  (Pawiakی: انگلیسبه )پاوياك 

 لهستانو اشغال  جنگ جهانی دومساخته شد. در جريان  1835

نامِ زنداِن پاوياك . های کار اجباریاردوگاهتبديل شد به بخشی از 

آيد که در آن واقع شده است. ساختمان می ورشواز خیابانی در 

بر اساس طرحی از  1835و  1829های اين زندان بین سال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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-آهنگ، فردريك شوپن یه، پدرخواندفريدريك فلورين اسکاربك

 .معروف ساخته شد ساز

محلی برای استقرار موقت  ،پاوياك 1863در جريان قیام 

تبعید  سیبریبه  امپراتوری روسیههايی شد که به دستور لهستانی

به  1918استقالل خود را در  لهستانکه پس از اين. شده بودند

 .شد ورشودست آورد، پاوياك زندان اصلیِ مردان 

به لهستان، پاوياك تبديل شد  1939ها در یآلمان یهبعد از حمل

های اردوگاهو پس از آن به بخشی از  گشتاپوهای به يکی از زندان

هزار زن در 200هزار مرد و 100د در حدو. کار اجباری آلمان نازی

هزار نفر از اين تعداد اعدام شده و 37اند. حدود اين زندان بوده

اند. های مرگ نازی فرستاده شدههزار نفر ديگر به اردوگاه60حدود 

 .آمار دقیقی وجود ندارد چون بايگانی زندان هرگز پیدا نشد

تعداد نامعلومی از  هانازی، پس از قیام ورشو، 1944اوت  21در 

مانده را کُشتند و ساختمان زندان را سوزاندند و زندانیان باقی

 .ويران کردند

 1990پاوياك بازسازی نشد. اما از  جنگ جهانی دومپس از 

اين زندان  یهماندای در زيرزمینِ سالممیالدی تا کنون موزه

 .برپاست

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%88%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%88%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B4_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2505 

 

 Vernichtungslagerی: آلمانبه )اردوگاه مرگ تربلینکا 

Treblinka) بود  هولوکاستيهودی -های ضدترين اردوگاهاز بزرگ

 لهستاندر زمان جنگ جهانی دوم در خاك  رژيم نازیکه توسط 

  .ساخته شده بود

هزار نفر از يهوديان در اردوگاه مرگ تربلینکا در  850بیش از 

که از اين تعداد، حدود نیم  .به قتل رسیدند جنگ جهانی دومطول 

 .میلیون نفر، از يهوديان اهل لهستان بودند

 KZی: آلمانبه )اردوگاه کار اجباری ترزينشتات 

Theresienstadt) های کار اجباری آلمان نازیاردوگاهترين از بزرگ 

ساخته  جمهوری چكدر  1941در سال  رژيم نازیبود که توسط 

 .شد

 .هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند 35بیش از 

 (Vernichtungslager Kulmhofی: آلمانبه )اردوگاه مرگ خلمنو 

رژيم ها بود که توسط های کار اجباری نازیترين اردوگاهاز بزرگ

 .ساخته شد لودتسکیلومتری شهر 50در  1941در سال  نازی

تل قهزار نفر )بیشتر يهودی( در اين اردوگاه به  340تا  152بین 

 .رسیدند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AC
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از  (KZ Dachauی: آلمانبه )يا  يا داخاو اردوگاه مرگ داخائو

 رژيم نازیها بود که توسط های کار اجباری نازیترين اردوگاهبزرگ

در نزديکی شهر  مونیخکیلومتری شمال  16در  1933در سال 

هزار نفر از  30ساخته شد. بیش از  آلمان بايرندر ايالت  داخائو

و بسیاری از کشورهای ديگر در اين  هاروس،  هالهستانی، يهوديان

 .اردوگاه فرعی نیز داشت 94اردوگاه اين  اردوگاه به قتل رسیدند.

گاه همچنین به دلیل جنايت جنگی انجام شده توسط واين ارد

محافظ اين  هایاعدام بدون محاکمه آلمانینظامیان امريکايی در 

 .اردوگاه پس از آزاد سازی اردوگاه شهرت دارد

 KZی: آلمانبه )اردوگاه کار اجباری زاخسنهاوزن 

Sachsenhausen) ها بود های کار اجباری نازیترين اردوگاهاز بزرگ

کیلومتری شمال  35در  1936در ژوئیه سال  رژيم نازیکه توسط 

 .تاسیس شد برلین

 هاکمونیست، جنايتکاران، اسیران جنگیهزار نفر از  100بیش از 

اين اردوگاه  و بسیاری کسان ديگر در اين اردوگاه به قتل رسیدند.

 .اردوگاه فرعی نیز داشت 42

 (Vernichtungslager Sobiborی: آلمانبه )اردوگاه مرگ سوبیبور 

بود که توسط  هولوکاستيهودی -های ضدترين اردوگاهاز بزرگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B3_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مورخین معتقدند . ساخته شده بود لهستاندر خاك  رژيم نازی

جنگ جهانی شمار يهوديانی که در اردوگاه مرگ سوبیبور در طول 

 .رسدبه قتل رسیدند، به صدها هزار نفر می دوم

 ا کهقربانیان سوبیبور احتمااًل منحصر به يهوديان بودند. از آنج

تمامی اسناد کتبی از بین بره شده اند، تخمین دقیق تعداد 

گرفته با تکیه بر آمار و  های صورتتخمین. قربانیان ممکن نیست

فاده آهن لهستان )که برای انتقال قربانیان مورد استهای راهبرنامه

 هزار قربانی را 250تا  150گرفته است(، تعدادی در بین قرار می

های لهستانی دارند. بخش اعظم قربانیان را يهودیمسجل می

 .رسیدنددهند که تحت عملیات راينهارد به قتل میتشکیل می

يهودی که از اردوگاه کار  250حدود  1942در نیمه آوريل 

د. اجباری در همان حوالی انتقال يافته بودند، توسط گاز کشته شدن

 هزار 90احتمااًل در حدود  1942از آغاز ماه مه تا پايان ژوئیه 

 .ای کشته شدنديهودی، به صورت فله

شدگان مخابره تعداد کشتهها آن هايی که دربر اساس تلگرام

 370هزار و  101به طور دقیق  1942شده است، تا پايان سال می

عملیات کشتار در سوبیبور بنابر . يهودی در سوبیبور کشته شدند

 .ادامه يافت 1943شواهد تا ابتدای تابستان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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از  (KZ Flossenbürgی: آلمانبه )اردوگاه مرگ فلوسنبورگ 

 رژيم نازیها بود که توسط های کار اجباری نازیترين اردوگاهبزرگ

و در نزديکی مرز  آلمان بايرندر ايالت  1938سال می در ماه

 .ساخته شد چکسلواکی

گاه اين اردو هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند. 30بیش از 

 .اردوگاه فرعی نیز داشت 84

ی: آلمانبه ) پالشوف-اردوگاه کار اجباری کراکوف

Konzentrationslager Plaszow) های کار ترين اردوگاهاز بزرگ

 کراکوفدر جنوب شهر  رژيم نازیها بود که توسط اجباری نازی

 .ساخته شد

اين  هزار يهودی در اين اردوگاه به قتل رسیدند. 9بیش از 

 .اردوگاه فرعی نیز داشت 7اردوگاه 

از  (Rosen-KZ Großی: آلمانبه )روزن اردوگاه مرگ گروس

 رژيم نازیها بود که توسط های کار اجباری نازیترين اردوگاهبزرگ

 .ساخته شد 1940در سال 

گاه اين اردو هزار نفر در اين اردوگاه به قتل رسیدند. 40بیش از 

 .اردوگاه فرعی نیز داشت 95

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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از  (KZ Majdanekی: آلمانبه )اردوگاه کار اجباری مايدانك 

 رژيم نازیها بود که توسط های کار اجباری نازیترين اردوگاهبزرگ

 .شدساخته  لوبلیندر نزديکی شهر  1941در سال 

هزار نفر )بیشتر يهودی( در اين اردوگاه به قتل  78بیش از 

 .رسیدند

از  (KZ Mauthausenی: آلمانبه )اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن 

 رژيم نازیها بود که توسط های کار اجباری نازیترين اردوگاهبزرگ

در نزديکی روستای  لینتسکیلومتری شرق  20در  1938در سال 

هزار نفر از  95بیش از . ماوتهاوزن و گوزن ساخته شد

و بسیاری ديگر در  هاآنارشیست، هاکمونیست، هاسوسیالیست

اردوگاه فرعی نیز  60اين اردوگاه  اين اردوگاه به قتل رسیدند.

 .داشت

-از بزرگ (KZ Neuengammeی: آلمانبه )اردوگاه مرگ نوينگامه 

در  رژيم نازیها بود که توسط های کار اجباری نازیترين اردوگاه

 .در نزديکی روستای نوينگامه ساخته شد 1938سال 

و  هاروس،  هالهستانی،  يهوديانهزار نفر از  42بیش از 

اين  بسیاری از کشورهای ديگر در اين اردوگاه به قتل رسیدند.

 .اردوگاه فرعی نیز داشت 84اردوگاه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2510 

 

 

 
 های جنگ جهانی دوماردوگاه
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 جهان ترين جنگ درترين و پرتلفاتجنگ جهانی دوم بزرگ

 به لهستان حمله کرد، اين تاريخ1939سپتامبر،  1است. آلمان در 

متداول آغاز جنگ جهانی دوم در غرب است. منابع ديگر حمله 

ن دانند، و همچنی، آغاز جنگ می 1939ژوئیه  7ژاپن به چین را در 

انجام شده بود نیز به نوعی  1931حمله ژاپن به منچوری که در 

 .يکی از مقدمات جنگ جهانی دوم بود

نتیجه جنگ جهانی دوم در چهار سالی که از پی آمد، قريب به 

 18میلیون از مردم شوروی را به کام مرگ کشاند، يعنی روزی  27

« عادی»شدگان خارج از شرايط هزار نفر. پنجاه درصد اين کشته

میلیون روس در  3جنگ جان خود را از دست دادند. به جز اينان، 

های گاز از پای درآورده شدند. های آلمان و به ويژه در اتاقاردوگاه

هزار نفر کشته شدند و در لنینگراد  800در بالروس يك میلیون و 

حدود پنج . روز محاصره گشتند 900هم يك میلیون نفر قربانی 

میلیون شهروند لهستانی در طول جنگ به دست نیروهای آلمان 

سیدند که نزديك به دو میلیون نفر آنان، غیر يهودی و قتل ر به

سه میلیون نفر ديگر از يهوديان مقیم لهستان بودند، اين رقم بیش 

تشکیل  1939درصد جمعیت آن کشور را نسبت به سال  16از 

 5داد. تلفات آلمان در جنگ جهانی دوم در برخی منابع می
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میلیون  1/7سرباز و میلیون نفر آن  3/3میلیون نفر اعالم شد که 

 (.(افراد غیر نظامی بودند که در بمباران کشته شدند (آن )تخمینی

میلیون تن بمب توسط  1/3پس از پايان جنگ اعالم شد که 

متفقین بر بسیاری از شهرهای آلمان فرو ريخته شده که نتیجه آن 

میلیون نفر در طول  12میلیون آلمانی بود. همچنین  8خانمانی بی

اثر قحطی در چین، اندونزی، هند و چین ، فرانسه و  جنگ بر

هندوستان جان خود را از دست دادند که اين تعداد تلفات، اغلب 

شدگان اند. کل رقم کشتهدر آمارهای تلفات جنگ، از قلم افتاده

تا  50بارترين نبرد تمام تاريخ است، بین جنگ جهانی دوم که مرگ

 .شودمیلیون نفر تخمین زده می 70

 زندان گوالك شوروی )دوران کمونیست، استالین(

و  1937طبق آمار رسمی که در زمان گورباچف منتشر شد: در 

 800و نیم میلیون نفر دستگیر شدند. بین  5و نیم تا  4بین  1938

 5میان  1940هزار نفر به اعدام محکوم شدند. در اواخر دهه  900تا 

و نیم میلیون نفر در مجمع الجزاير گوالگ زندانی بودند.  6و نیم تا 

ها فرستاده شدند، از سرما و تنها يك دهم افرادی که به اردوگاه

در دوران جنگ سرد )به ويژه . گرسنگی جان سالم به در بردند

برخی از کشورهای اروپای شرقی )مجارستان و ( 1950دهه 
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ی نمايشی استالین را هاچکسلواکی و بلغارستان( الگوی دادگاه

 .تکرار کردند

 

 

 نتایج نهایی فصل:

تطابق تاريخی و عملی قرون وسطی و دوره رنسانس ما را به اين 

-رساند که سیاسیون اروپا و غرب منظورشان از روشنواقعیت می

گری، دوری از دين و اخالق و مبارزه با آن و نابودی آن است تا به 

پوزيتیسم مردم را در بردگی دولت راحتی با توجه به تعريفات علم 

شهر و دولت ملت و دولت جهانی و تك قطبی قرار دهند و هوش 

عاطفی )اخالق و رحم و پاکی و صداقت و...( را با هوش تحلیلی 

تعريف کنند و به دنبال فرموله کردن رحم و پاکی و صداقت و... 

وانات گويند رابطه انسان با دنیا و طبیعت و مردم و حیهستند و می

تواند به و گیاهان و... برای سود و نفع مادی است که به راحتی می

کنند که صورت پلکانی طبقاتی تبديل شود و اين اجازه را صادر می

هرکاری را دوست داری انجام بده و باکی از هیچکس نداشته باش، 

گويند که کل جامه از لحاظ توانايی باال رفتن از پلکان و اين را نمی

دهد و هستند و همین يکسانی اجازه باال رفتن نمی يکسان
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اشخاص بايستی از طريق ظلم و فساد و کشتار و... با پلکان کردن 

جنازه ديگران باال روند. خوب از لحاظ روند طبیعی و فطرت واقعی 

دهد، پس دين اجازه فساد و ظلم و کشتار و جنايت و... را نمی

مردم به صورت علمی و اولین کار نابودی دين است و توجیه 

فلسفی )علمی و فلسفی مدنظر خودشان و در قالب پوزيتیسم(. 

اند )هرچیزی که گری رساندهزيرا مردم را به اين مرحله از روشن

شود پس وجود قابل ديدن باشد قبول است و خدا چون ديده نمی

ندارد( اين گفته نه برای اين است که در آن خیری نهفته باشد 

اين است که ابزاری به دست آورند که به راحتی ظلم و بلکه برای 

العملی از فساد و کشتار و... را انجام دهند و مردم نیز هیچ عکس

را در اين راه نیز کمك نمايند، و نتیجه ها آن خود نشان ندهند و

دهند و اين کمك همان آزادی محدودی است که از طريق پول می

-و محدود به درآمد و بردگی میاز اين طريق همه را کنترل کرده 

 کنند.

بهترين نوع بردگی برای دنیای امروز اين است که در طبقات 

های زيرين ما نیز همان کاری را انجام دهیم که در زيرين و پلکان

ای شود )جرم و جنايت و دزدی و...(. در جامعهطبقات باال انجام می

حکم ها آن د بردرصد مردم دزد هستند مطمئناً يك شاه دز 90که 
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کند و در جامعه پاك و سالم يك انسان سالم و... جالب می

اينجاست که آن شاه دزد بايستی يك وزير دزد و يك مشاور دزد 

و... داشته باشد که همه چیز بدون تداخل و اصطکاك باشد. و 

داستان همان پادشاه ظالم و فاسد است که همه مردم يك شهر را 

يك انسان موحد و خداشناس را برای به قتل رساند و تنها 

 پرسیدن سؤالی باقی گذاشت!!!

ا رسؤال پادشاه ظالم و فاسد از آن مرد اين بود، مردم اين شهر 

 من کشتم يا خدا کشت؟

گويم پادشاه در ذهن خود گفت: اگر بگويد خدا کشت، من می

را نکشت بلکه تو ها آن پس من گناهی ندارم. و اگر بگويد خدا

 گويم پس خدای وجود ندارد.وقت میکشتی، آن

ها آن اما جواب مرد موحد غیر از دو استدالل بود، فرمود: نه تو

را کشت، بلکه نتیجه اعمال و رفتار ها آن را کشتی و نه خدا

ای حال به اين شکل تبديل ظالمانه و فاسد تو يك است که جامعه

 ست. و همه را نابود ساخته ا افتادهها آن و به جان شده

هاست، زمانی که مردم از دين و فطرت و حال ما نیز بدتر از آن

واقعی دور شوند و به فساد و ظلم و دزدی و... روی آورند، قطعاً 

آيند و در خدمت اين بیرون میها آن نیز از دلها آن حاکمان
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-رانی نیز با سربازان و... قرار میحاکمان، قدرت پادشاهی و حکم

-هر جنايتی را در هر حجم و مقیاسی انجام میگیرد و بدون ترس 

دهند، زيرا حاکمان و پادشاهان خود را صاحب مال و ناموس و... 

گری دارند. و اين دانند. و برای آن هزاران دلیل روشنمردم می

يعنی نظريه تکامل و اين يعنی نژاد برتر و اين يعنی نظريه 

، فرويد، نیچه، موجودات فضايی و اين يعنی نظريه مارکس، انگلس

اسپینوزا و... برای تسخیر اذهان و افکار و اقالب مردم. اين يعنی 

فلسفه آلمان و اقتصاد سیاسی انگلیس و سوسیالیسم فرانسه، اين 

 3,5جهان با کشتار  21و  20و  19کاران مطلق قرن يعنی جنايت

کشی های جهانی و داخلی و استکباری و نسلمیلیارد نفر در جنگ

های اختالفی و...، اين يعنی استالین که سازی قومی و جنگو پاك

میلیون مردم ساير کشورها را طی  44میلیون مردم داخلی و  66

 77عام کرد، اين يعنی مائو که سال حاکمیت کمونیست قتل 30

عام کرد، گناه و کشاورز و بیچاره را نابود و قتلمیلیون چینی بی

پوست بومی آمريکا و اين يعنی میلیون سرخ 18اين يعنی کشتار 

میلیون بومی مختلف در آمريکای شمالی و جنوبی،  120عام قتل

میلیون مسلمانان اسپانیا و...  3سازی اين يعنی هلوکاست و پاك

 گری برای به دست آوردن علم بر ضد بشريت.اين يعنی روشن
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ه رسیم که ما بايستی هرکدام بداری به آنجا میدر بررسی برده

ته داری گذشبه خود وضعیتمان را در قالب زندگیمان با نظام بردهنو

 تطابق دهیم و قضاوتی نسبی درباره خودمان بکنیم.

له جالپیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و سلم به کمك اهلل جل

از طريق تتبع )تغییر ساختار فکری(، طبع )عقیده، مرام و خود 

ل تتبع و طبع در يك راستا عمانسان( را تغییر داد. و از اين رو 

 کرده و رابطه مستقیم با هم دارند.

 
برد

 ه قديم
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واقع عدم استفاده ما از جسم و کالبد انسانی و راحتی در در 

ه برا  انجام امور مربوط به جسم )استفاده از بازو، دست، پا و...( ما

ده است که ما برده نیستیم، زيرا تصور ما از بر اين باور رسانده

وسطی است و اين باعث به همان بردگان دوران باستان و قرون

شود و اين سوء برداشت رداشت ما میاشتباه انداختن و سوء ب

ها آن کند، زيراشرايط را برای هر چه بیشتر برده شدنمان مهیا می

ز افقط به زمان نیاز دارند تا ديالکتیك و روش جديدی که ما کمتر 

جسممان استفاده کنیم و بیشتر مغز و فکرمان مشغول باشد، 

 های تعريفقاعدهگر با اختراع کنند. آنهم هوش تحلیلی و محاسبه

. و نويسی فورترن، و..نويسی سی، برنامهها، مانند برنامهشده آن

تخصصی و صنعتی و مکانیکی و فیزيکی و علوم تخصصی و فوق

 شیمیايی و... نه هوش عاطفی و هماهنگ با فطرت.

تر قدر قویدرواقع علوم تجربی و آزمايشگاهی و صنعتی هرچه

 آورند.ی برده کردن مدرن به دست میتر براابزاری قویها آن شود

نه اينکه پیشرفت بد باشد نه اشتباه نکنید، پیشرفت زمانی خوب 

محیطی بر مادر طبیعت وارد نشود، مثال ای زيستاست که صدمه

اك اليه اوزن از بین نرود، درياها کثیف نشود، هوا آلوده نشود، خ

 معتاد به کود و سم نشود.
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 لُِیذِيقَهُم النَّاسِ أَيِْدى کََسبَتْ بِمَا اْلبَحْرِ وَ  الْبرَِّّ  فىِ الْفَسَادُ  ظَهَرَ

 1يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُواْ  الَّذِى بَعْضَ

 به تا شد آشکار دريا و خشکى در فساد مردم، اعمال سبب به»

 .«بازگردند که باشد بچشاند، را کارهايشان از بعضى جزاى آنان

دهند، قیمت نابودی مردم انجام میها اين کار را فقط به آن

بدون اينکه در سود االن شريکشان کنند، و ما غافالن بدبخت 

ی تتبعی( و قلب %100تا  %90مانند نوکرانی با رضايت کامل فکری )

ايم، کارولی شدهها آن طبعی( بردگان حلقه بگوش%100يا  90%)

 جادوگر خوب اين مفهوم را برای ما گفته است، همه شما را

دکتری آن چیزی ايم زيرا تا مدرك دکتری و فوقهیپنوتیزم کرده

ا گويیم و برای استاد کامل شدن بايستی تخوانید که ما میرا می

 آخر عمر مطابق منابع ما صدها مقاله و کتاب بنويسید و اين حرف

 آخر است.

ز اتر از موارد قبل بررسی مقدار استفاده نکته ديگر و قوی – 4

يجاد انقالبی ديگر است که از لحاظ تاريخی و مطابق فکر برای ا

 کنیم:جدول باال آن را استدالل می

                                                           
 41. سوره روم، آيه  1
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کنیم، وقتی تاريخ باستان و قرون وسطی و معاصر را بررسی می

های فراوانی صورت گرفته ها و شورشکنیم که انقالبمشاهد می

های سیاسی و اجتماعی و است که باعث تغییر ساختار در نظام

و... شده است، مانند شورش بردگان سه اسپارتاکوس، فرهنگی 

انقالب صنعتی فرانسه و...، دلیل آن استفاده از مقدار خالی 

 10استفاده از فکر است، مثال در قرون باستان مردم با استفاده از 

-درصد توانايی فکريشان تمام کارهای روزمره خود را انجام می

درصد از  90خانه و...( و  دادند )شبانی، حفر چاه و قنات، نظافت

بالاستفاده بود، و چون شرايط سخت جسمی ها آن فضای ذهنی

توانستند فکر کنند، اين دو عامل به حاکم بود و نیز به راحتی می

شد و فقط به راحتی موجب درست شدن آشوب و انقالب می

کردند و لیدری مانند اسپارتاکوس برای هماهنگی احتیاج پیدا می

ستفاده از فکر محدود بود و تنها رهايی از شرايط جسمی نیز چون ا

شدند و دست سخت مدنظر بود، به راحتی با همديگر هماهنگ می

زدند. در دوران پسامدرن و با شعار به آشوب و انقالب می

های تخصصی و متفاوت با آرا و لیبرالیسم و آزادی مطلق و علم

مت در علوم مختلف عقايد متفاوت، مثال هزاران نوع فلسفه و حک

و لیبرالیسم منفی و خودمحور ديگر هیچکس به حرف ديگری 
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-نظر میتوجهی ندارد و حتی با سواد آکادمی ناچیز خود را صاحب

داند، زيرا اين حق را برای خود قائل است که هرچند نیز اشتباه 

کند نظر شخصی اوست و بايستی باشد!!! پس لیبرالیسم و آزادی 

در دوران پسامدرن ما را سرکوب مطلق کرده و  و کمتر %10فکری 

اجازه آشوب و انقالب و هرگونه حرکت اجتماعی و جمعی را از ما 

 آورد وگیرد و اين حاکمیت مطلق را برای حاکمان امروز دنیا میمی

با خیال راحت حصار مرزها را مانند يك گله حیوان به دور ما ها آن

ای و محلی دگان منطقهکشند و برای کنترل بیشتر به برمی

کنند و روحیه ناسیونالیستی منفی را در ما توسط مان میتقسیم

آورند و علم پوزيتیسم ورزش و عقیده و مرام مشترك به وجود می

رسانند تا ما حرکت وارونه را )علوم تجربی( را در ما به اوج خود می

هیم، بر علیه فکر مادی و با مراجعه به متون خالص دينی انجام ند

های زيرا با توجه به ساختارهای دينی فرائض نماز به صورت گروه

های بزرگ در مسجد جامع شهر و گروه کوچك در محله و گروه

بسیار بزرگ در حج با هدف خاص ادای نماز که بین همه مشترك 

است و قرآن و سنت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم که نوعی اتحاد 

کند و روند حاکم کری را جبران میدرونی به وجود آورده وخالء ف

 کند.را دچار مشکل و فروپاشی می
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نکته جالب توجه اينست که برای نابودی نظام سوسیالیستی و 

 کمونیستی و مائويستی و لینینیستی و... که توجه به سود همگانی

نابود ها آن و پرولتر دارند فقط اين رشد تکنولوژی کافیست که

ر تکنولوژی پیشرفت کند احتیاج طبقه مطلق شوند، زيرا هر چقد

 ها وکم رباطشود و کمها کمتر میبوژوازی از جسم و فکر انسان

-های مصنوعی و علم و فناوری نانو همه کارها را انجام میانسان

دهند و گفته مارکس و انگلس در مانیفیست کمونیست درباره 

ترها حذف طرفه شده و پرولمبارزه طبقه برژوازی و پرولتاريا يك

رده کاری مطلق يا بشوند! کار در کدام کارخانه و شرکت؟!!!! بیمی

و... و هیچ راهی  %90و فکری  %10برژوازی برای خدمات جسمی 

ه را با هم جمع کند، زيرا فلسفها آن برای مقابله نیز ندارند که

مارکس و انگلس بر اساس ماتريالیست ديالکتیك تاريخی است و 

ز ان ندارند و اين نقطه پايان کمونیست است بعد ااعتقادی به ادي

ها با يك نسل در دوران پسامدرن، يعنی تغییر ساختار کمونیست

 هضم در دنیای کاپیتالیسم و لیبرالیسم.

-گی مطلقها و بردانداختن انسانشعار لیبرالیسم برای به دام

 شان

 خواهد بکنند.: بگذاريد هر کاری که دلشان می1نکته
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لیبرالیسم برای رشد کاپیتالیسم ضروری است )طراحی  :2نکته

-قوانین آن( زيرا در ابتدا با شعار هر کس هرکاری که دلش می

-ترين عامل بردهشود، و پول را که بزرگخواهد بکند شروع می

کنند زيرا برای دسترسی به منابع داری است بالی جای مردم می

باشی آن جامعه بايستی پول داشته باشی و اگر پول نداشته 

-لیبرالیسمی تبديل به جهنم خواهد شد زيرا تو آزادی ولی هیچ

توانی بکنی زيرا همه چیز پولی است. وقتی همه چیز کاری نمی

پولیست تو بايستی کارمند يا کارگر يك ثروتمند و صاحب سرمايه 

)بورژواز( شوی تا مقداری پول برای تأمین منابع اولیه به دست 

کارن ه آزاد است )لیبرال( و خیل میلیونی بیآوری، چون جامع

ترين شخص را با درصف هستند، صاحب سرمايه بهترين و فنی

مقدار دستمزد مورد نظر خود انتخاب کرده و به هیچکس ربطی 

ندارد، اين يعنی بهترين خدمات به صاحب سرمايه و رشد 

و  سالکار و... در ظرف چند عام هزاران نفر بیروزافزون او و قتل

ان دار روز به روز رشد کرده و ديگربخاطر اين آزادی مطلق سرمايه

 مانند. فقیرتر شده و يا در سر جای خود می

آورد و قدرت نفوذ و تسلط و به گفته خودشان پول قدرت می

 حاکمیت را به دنبال دارد. )بردگی پول(
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اين قدرت و تسلط و نفوذ و سرمايه و پول يعنی کاپیتالیسم، 

-ا همه کامل و مکمل يکديگر هستند و فاينانس محلی و منطقهزير

ای و کشوری و جهانی را در باالترين نقطه خود به دنبال دارد 

 )آمريکا(

ی های توتالیتاريسم: استقبال از لیبرالیسم بعد از دوره3نکته

 خواه و ديکتاتوری و فاشیستی و...( و کمونیستی در اوج)تمامیت

 خود است.

کنند رهايی که از سیستم لیبرالیسمی استفاده می: کشو4نکته

د هراسان هستنها آن ای دارند و ازقشر متوسط آگاه و فعال و نخبه

ها آن رسند و حقوق و مزايايی کافی را برایمیها آن و همیشه به

 از لحاظ کاریها آن در نظر گرفته و مشغولیت فکری شديد را برای

 ند و...کندار ايجاد میو خدماتی جهت

: در واقع لیبرالیسم روند طبیعی پیشرفت نبود، و هر 5نکته

های صلیبی اوضاع داد. جنگپیشرفتی را به خود ربط می

کند. نمايان می 12اقتصادی نابسامان اروپا را در قرون -اجتماعی

های صلیبی نیز پايان پس از شکست از جبهه شرق پروژه جنگ

وجود آمد و سه قالب فکری به  يافت و چالشی بزرگ برای اروپا به

با استفاده از ها آن کار، لیبرالیسم، کمونیسم.وجود آمد. محافظه
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 دانش و معرفتی که مسلمانان عرب و مسلمانان ايران در اختیار

-بدون هیچ توقعی گذاشتند، ابزار الزم را برای گزار از قرونها آن

با روش وسطی را به دست آوردند و زمانی که جايگاه خود را 

را در ها آن لیبرالی تثبیت کردند، از پاکی و صلح مسلمانان که

آغوش مهر و محبت و عطوفت و انسانیت واقعی گرفته بودند، سوء 

عام و استفاده کرده و شروع به هلوکاست و تفتیش عقايد و قتل

-کردند، جواب خوبی را با پلیدها آن کشیسازی قومی و نسلپاك

یوه به مسلمانان و مردم آفريقا و آسیا و ترين شترين و فاسد

 بومیان آمريکا و... دادند.

: قبول صلح از جانب بورژوازهای لیبرال بخاطر تامین 6نکته

امنیت خويش است. اين گفته يعنی آرامش قبل از طوفان و برای 

تثبیت موقعیت خودشان است مجبور به مصالحه و امتیازدهی 

در آينده ها آن محدوديتی را برایهستند، امتیازاتی که هیچ گونه 

قشار اکم دامی آرام و نرم را برای همه به دنبال نداشته باشد. و کم

جامعه پهن کرده و در موقعیتی مناسب کار را يکسره کرده و همه 

 ترين حالت آندهند و در کثیفرا در زندان و دام بردگی قرار می

وج کنند و در انع میمردم را از لحاظ فکری به اين بردگی و دام قا

 کنند.آن مردم را به مدافعان خوشان تبديل می
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: در دل لیبرالیسم، آزادی اقتصادی )کاپیتالیسم( و 7نکته

 فردگرايی نهفته است.

ساالری( : لیبرالیسم خود زايیده آريستوکرات )نخبه8نکته

 است. و با توسل به تجارت به غنا رسید.

میان قشر بسیار غنی و  2015تا سال  1960: از سال 9نکته

 1960( به وجود آمد. )يعنی در سال 100الی  20بسیار فقیر تفاوت )

 شده است(. %100فاصله  2015و  %20فاصله فقیر و غنی 

: هیچکس حق ندارد به صاحب سرمايه و قدرت و... 10نکته

 ای؟ و اين آزادی اقتصادی يعنیبگويد تو چگونه به اينجا رسیده

ن ، و انحصارگرايی و نیز هرج و مرج و... و گرفتعبور از کمونیست

 آلود.ماهی از آب گل

ده : در جامعه لیبرال امر به معروف و نهی از منکر خشکان11نکته

شود. اين يعنی شود. مصلحت جمع تبديل به مصلحت فرد میمی

فردگرائی و آزادی مطلق و دوری از جمع و منزوی شدن و مرگ و 

 افول انسانیت.

مفاهیم اساسی لیبرالیسم بازاری با هرج و مرج کامل : 12نکته

 است که فقط به نفع برژوازی است.
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: آزادی مطلق غیر قابل وجود. اگر در روی کره زمین 13نکته 

تواند در کل زمین دخل و تصرف يك نفر وجود داشته باشد، او می

 نفر وجود داشته باشد، معنی آزادی مطلق از بین 2کند، اما اگر 

، و د مگر اينکه يکی ديگری را از بین ببرد و يا استثمار کندرومی

 نفر شد رقابت 1000000شود و اگر نفر شد رقابت بیشتر می 4اگر 

ست انفر اين سرمايه و قدرت  1بسیار زياد و... در جمعیت بیشتر از 

ق کند و ضمیه ظهور امپريالیسم را از طريکه نقش اصلی را باز می

کند، زيرا مضمون آن کراسی و... مهیا میکاپیتالسم و آريستو

آزادی مطلق است )شعاری خطرناك و استعماری( در اين راستا 

شود و برای تفهیم جامعه، نقش دولت به صورت کالسیك کم می

-ها و... انحصار را در دست میها وشرکتافراد در قالب سازمان

 گیرند.

ست و انسان : منطق واقعی: زندگی دارای منابع محدود ا14نکته

فردگرای لیبرال با آزادی مطلق به موانع محدوديت برخورد شديد 

 رسی به کار و سرمايه و رفاه و لذت را در اختیارکند و دستمی

ای را برای او ندارد )حتی بیند و کسی چارهانحصارطلبان می

دولت(، اين فرد سرگردان براحتی توسط کاپیتالیسم مورد سوء 

 فروشد.یرد و به هر قیمتی خود را میگاستفاده قرار می
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و  مسؤولیتیتواند انتقادگر باشد. بی: انسان فردگرا نمی15نکته

طلبی حقیقت چنین دنیايی است. نه انتقاد را القیدی و منفعت

هیا کند و نه حق انتقاد دارد و اين يعنی بازاری کامالً مقبول می

درصد  %99ضد کاران و طراحان اين سیستم که بر برای جنايت

ه کدرآمد که با قدرت نظامی و سرمايه ديگران را جامعه فقیر و کم

ثمار بکشند و در آن سیستم هستند به بردگی و ظلم و است

محیطی بسیار آماده و مهیا برای به بردگی کشیدن بدون اعتراض، 

 کس حق ندارد که به ديگری اعتراض کند.زيرا هیچ

کننده و مهاجم ص هجوم: انسان فردگرا به يك شخ16نکته

شود. )يعنی فقط خودش( در جامعه لیبرال که با تبديل می

توان محوريت فردگرايی درحال حکومت است به راحتی می

های زيادی را به راه انداخت، اختالف درست کرد و اپوزسیون

اختالف داخلی و تفرقه در کشورهای با محوريت لیبرالی عامل 

گويند تفرقه بینداز و حکومت کن، و هاست، زيرا میبقای حکومت

توانند انقالبی به راه بیندازند. و تا زمانی که مردم متحد نشوند نمی

نظران نیز اين فردگرايی در مقیاس کالن خود و در بین صاحب

-سیاسی و مذهبی و... در کشورهای فقیر و دگماتیسم باعث جنگ

زار کاری شود. و بستری و باهای داخلی وحشتناك و خونین می
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گر های چند ملیتی و امپريالیستی و آشوبای برای شرکتمنطقه

کند، آيا و... برای فروش اسلحه و ساخت و ساز بعد از آن فراهم می

 ما بازيچه نیستیم؟

ريزد. اشخاص : ساختار و چهارچوب اجتماعی به هم می17نکته

پذير نیستند. اين نکته اگر با فکر سکوالری و الئیك مسؤلیت

همراه باشد و از دين و اخالق دور بگیرد، يا بايستی توسط يك 

ها مانند رباط عمل کنند و ديکتاتوری مديريت قوی انسان

های بروکراسی و مصنوعی براه بیندازند و يا افراد در موقعیت

 وتوانند از موقعیت خود سوء استفاده کامل کرده شغلی متفاوت می

جانی بر علیه زيردستان و  از هر لحاظی دست به فساد مالی و

 کنندگان بزنند.مراجعه

ين : ماری که من را نگزد، بگذار هزار سال زنده بماند. ا18نکته

 مار شامل تمام جناياتی است که مردم فقیر و زيردست و... را از

فرستد و هیچ گزندی به بورژوازها برد و به کام مرگ میبین می

 زند.نمی

پیروزی ديگران شريك باشد و : دوست دارد که در 19نکته

دهد. اين کسی شريکش نباشد و مصرف را به تولید ترجیح می

دينی و خودخواهی و سوءاستفاده و خساست، اگر با عنصر بی
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سکوالری همراه باشد به اوج خود رسیده و حتی به زور خود را 

 کند.های ديگران میشريك موفقیت

در آفريقا از داری بردهدوران اوج جمعیت کودکانی که در  -5

گرسنگی مردند ده برابر جمعیتی است که به بردگی گرفته شدند. 

کنند که اسارت نیروی آقای جوزف میلر و همفکران او توجه نمی

ز جوان و کارآمد آفريقا فقر و بیچارگی کودکان و مردان و زنان ا

ب داشت و مرگ انبوه کودکان را سبپناه را در پیکارافتاده و بی

کم نبودند کودکانی که والدينشان به اسارت رفتند و الجرم  شد.

 محکوم به مرگ شدند. بنابراين، بايد رقم مرگ و میر اين کودکان

 ه قتلگیری بهايی که مستقیماً در جريان بردهرا نیز به تعداد انسان

 رسیدند افزود و آن را از پیامدهای تجارت اروپايی برده دانست.

های مدهش پسین، همه و همه پیامدهای بار و قحطیفقر مرگ

 .بود "تجارت"مستقیم اين 

های يونان و تعمیم نمونه "داری باستانبرده"نمايی با بزرگ -6

را يك پديده طبیعی و  "دارینظام برده"و روم به سراسر جهان، 

سازند و بدينسان گر میگیر در تمامی جوامع بشری جلوههمه

کنند. برای نمونه، پاتريك هیم میس "گناه"همگان را در اين 

داری نهادی است که در همه يا اغلب برده"نويسد: مانینگ می
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اين مسئله به  ."جوامع بشری در طول تاريخ وجود داشته است

داری برده"بررسی مستقل نیاز دارد. اجماالً بايد گفت به يقین 

ی تفاوت اساس "غالمی خانگی"ها، که با در برخی تمدن "باستان

داری انگیز چون بردهتوانسته ابعادی حیرتدارد، هیچگاه نمی

های کنیم که اروپای سدههای اخیر داشته باشد. تأکید میسده

تاريخ  "دارینظام برده"ترين هفدهم و هیجدهم گرداننده بزرگ

 بشری بود.

 "تجارت اسالمی برده"در کنار  "تجارت اروپايی برده"-7

داری برده"ای به نام به جعل پديده شود. بدينسان،عنوان می

زنند تا فاجعه اسارت و نابودی در قاره آفريقا دست می "اسالمی

ها انسان را فرايندی طبیعی جلوه دهند. گويی قاره آفريقا میلیون

کنندگان آن تغییر بوده و تنها استخراج "برده"اره معدن وهم

دانشگاه کمبريج در های ترين پژوهشاند! به يکی از جدیکرده

آقای پاتريك  زمینه تجارت برده در قاره آفريقا توجه کنیم:

نويسد قطعاً حضور بیش از ده مانینگ محقق منصفی است. او می

)آمريکای شمالی( که به  "دنیای جديد"میلیون نفر برده در 

گمارده شدند در ساختن آمريکای  "ترين کارهاترين و شاقکثیف"

ولی اين تجارت برای قاره آفريقا نیز سودمند بود جديد مؤثر بود، 
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در  ها و مراکز فرهنگی مانند شهر کانوسبب پیدايش کارخانه"زيرا 

 ."نیجريه شد

 داری ريشه درنتیجه نهايی از اين موضوع اين است که برده -8

... واعماق تاريخ دارد و شروع آن به سومريان و آشوريان و بابلیان 

يونان و روم و... رسید و توسط انگلیس و  رسد و به مصر ومی

در  ید واسپانیا و پرتقال و... و اروپا به اوج خود در دوران معاصر رس

ن دل آمريکا برای همیشه قرار گرفت )کاپیتالیسم(، کاپیتالیسم اي

ی سرطانی ساز وحشتناك آنچنان ريشهسیستم انحصارگرای برده

است که در آزمايشگاه  خود را بر جان و فکر و روح مردم تنیده

درمانی را برای هیچ متخصصی باقی انسانی ديگر جای شیمی

نگذاشته است، و اين همان دجالی است که پیامبران الهی همه و 

 اند.همه درباره آن سخن فراوان فرموده

 اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ: قال عْنهُما اللَّه رضی حُصَیْنٍ  بنِ  عِمْرَانَ )وعَن

 أمْرٌ السَّاعةِ قِیامِ  إلى آدَم خَلْقِ  بَیْنَ  مَا »: يَقُولُ وَسلَّم عَلَیْهِ  اهللُ  صَلّى

 .(1الدَّجَّالِ  مِنَ  أکْبرُ

 :گفت که است روايت عنه اهلل رضی حصین بن عمران از

                                                           
 مسلم رواه.  1
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 :فرمودمی که شنیدم وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول از

 امری قیامت شدن برپا و السالم علیه آدم آفرينش میان» 

 .«نیست دجال از تربزرگ

 علیه اهلل صلى - النَّبِیُّ  قَامَ: قَالَ عَنُْهَما اللَّهُ َرضِیَ عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ

 الدَّجَّالَ َذکَرَ  ثُمَّ أَْهلُهُ، هُوَ بِمَا اللَّهِ َعلَى َفأَْثنَى النَّاسِ، )فِی – وسلم

 نُوحٌ  أَنْذَرَهُ لَقَدْ قَوْمَهُ، أَنْذَرَهُ قَدْ إاِل نَبِیٍّ مِنْ وَمَا أُنْذِرُکُمُوهُ إِنِّی»: فَقَالَ

 أَنَّهُ تَعَْلمُونَ: لِقَوْمِهِ َنبِیٌّ يَُقلْهُ لَمْ قَواْلً ِفیهِ  لَکُمْ َسأَقُولُ  وَلَکِنْ  قَوْمَهُ

 (.1بِأَعْوَرَ  َلیْسَ  اللَّهَ وَأَنَّ أَعْوَرُ

 علیه اهلل صلى - اکرم نبی: گويدمی عنهما اهلل رضی عمر ابن»

 او است، خدا شايستة که آنطور و برخواست مردم، میان در -وسلم

: فرمود و آورد میان به دجال از سخن سپس. گفت ثنا و حمد را

 اينکه مگر نیامده پیامبری هیچ و. دارممی حذر بر او از را شما من»

 را اشقوم نیز نوح جمله، آن از. است داشته برحذر او از را اشقوم

 هیچ که گويممی سخنی او دربارة من اما. است داشته برحذر

. است احول و چشم يك دجال،. است نگفته اشقوم برای پیامبری

                                                           
 رواه بخارى.  1
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 ادعای آيد، می دجال که زمانی). «نیست چنین خداوند، ولی

 (.کند می خدايی

 

همه دارای دو چشم هستند ولی او فقط يك چشم در صورتش 

 دارد و آن چشم دنیا است.

يعنی از دو چشم دين و دنیا فقط چشم  اين تك چشم بودن

 دنیا را دارد.

 توجه به هرم دجال کنید!!!!!
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 ...ان شاء اهلل ادامه دارد.فصل پانزدهم پايان
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 : احکام قضایی قرآن16فصل 

 نويسنده: خداداد مطاعی پور

 

 مقدّمه:

را به شريعتی است که آنان از نعمتهای خداوند به بندگانش اين

مناسب با تمام زمانها و مکانها رهنمون ساخته است که اصل و 

بنیان آن مبتنی بر جلب انواع مصالح برای بشراست و از جوانب 

است که احکام قرآن و اين شريعت مبارك، جانب قضايی در اسالم

روند که تمام شمار میهای ساختمان آن بهسنّت، منبع غنی پايه

های حکیمانه را برای مقابله کارهای سودمند و روشهها و راحلراه

ی موانع و حلّ تمام مشکالت بر اساس قواعدی ثابت و با همه

دارد که با هر عصری متناسب بوده و کلّیاتی استوار ارزانی می

ظرفیّت هر امر جديدی را داراست، به همین دلیل قضاوت در 

کلّی و عمیق در  شريعت اسالمی مبتنی بر اصولی جامع و قواعدی

-باشد تا که حقوقجلب مصالح مردم و دفع شرّ و فساد از آنان می

آيد و عدالت در حاالت  شان حفظ گردد و امنّیت برايشان فراهم
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در مقابل، دست تعدّی، تجاوز،  يابد و انتشارها آن مختلف زندگی

 دزدی و ايجاد ناامنی ظالمان کوتاه شود.

که تمام قوانین اسالم به سود اين يك حقیقت مسلّم است 

ستیزان گونه از سوی اسالمبشريت وضع گرديده است اما چرا اين

د بر اسالم وارها آن مورد هجمه قرارگرفته است و آيا اشکالتی که

های آن برای مردم، کنند،حقیقی است و واقعا احکام و آموزهمی

 آورد؟ رنج، فقر، ظلم و... را به ارمغان می

گويد: چیز بايستی خاطرنشان ساخت که منطق می پیش از هر

کردن مشکالت زندگی از نظامی مشخّص هرکس که بخواهد در حل

 آورد ورا دراجچاره بگیرد بايد اّواًل اين نظام را در واقِع زندگی بهراه

بعد از آن، با چشم خود ببیند که آيا اين مشکالت سر 

اينکه طبیعت و مبانی و رفت يا برخواهدآورد يا از بین خواهد

نظام  توان از اينکند. تنها در اين هنگام میهای آن تغییر میبنیان

 جويی نمود.دهد،چارهی مشکالتی که حین اجرايش روی میدرباره

هم است که اجزايی بهيافتهاسالم يك نظام اجتماعی و تکامل 

و پیوسته و استوار دارد و نظامی است که در طبیعت و انديشه 

نگرش خود به زندگانی و ابزار بکارگیری آن، با نظامها و قوانین 
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آيد کامالً متفاوت غربی و... که امروزه پیرامون ما به اجرا درمی

 ای دارد.اختالفی کلی و ريشهها آن است و با

مسلّماً اسالم در بوجودآمدن مشکالت موجود در جوامع امروز 

-طبیعت نظامها و قوانین بهاست بلکه اين معضالت از سهیم نبوده

اجرا درآمده در جامعه و نیز از دورکردن اسالم از بستر زندگی 

دلیل متّهم نمودن اسالم به همیناست. بهنشأت گرفته

آفرينی در حال حاضر کامالً مغرضانه و دور از انصاف مشکل

-باشد، چرا که بیشتر اين مشکالت و معضالت به سبب حکممی

آمده های زورگو بوجودداتی و تحمیلی ابرقدرتکردن نظامهای وار

که نظامها و قوانین بشری خود مثل دموکراسی، سکوالريسم، 

کمونیسم و.. را با مشت آهنین و توپ و تفنگ بر جوامع مسلمان 

دهد همه اسالمی دست  احکام اند و اگر فرصت اجرایتحمیل کرده

يّت به ارمغان فهمید که چه دستاورد نیکويی برای بشر خواهند

 آورد.می

اما به هر حال بر ما واجب است که در مقابل شبهات 

ستیزان، پاسخگو باشیم و حقیقت اسالم عزيز که اين اسالم

افکنان قصد دارند با تحريفات و دروغها و شبهات بر آن پرده شبهه

دادن بايستی در پاسخ به بکشند را کنار بزنیم ولی پیش از پاسخ
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افکن، های اين دکتر!! شبههها، شبهات و تهمتدروغها، تلبیس

 نکاتی را خاطرنشان سازيم:

-ا آناواّلً جناب دکتر! بر خالف ادّعايی که در کتابش کرده و گوي

ده است، اما با کمال تعجّب مشاهرا فقط به نقد قرآن اختصاص داده

ث شماری از قرآن فراتر رفته و به احادينمايیم که در موارد بیمی

فقهی و يا عملکرد  ضعیف(، تفاسیر انسانی، اختالفات باً)غال

 است که همین امر، دلیلنامناسب منتسبان به اسالم ايراد گرفته

ورزی او و همچنین افالس واضحی مبنی بر ناراستی و غرض

 است.بوده -به گمان وی-ی تناقضات قرآنی! شديدش از ارائه

-ه ی سخنانش ارائه نکرددوّماً: در بسیاری از موارد، دلیلی برا

 به آيات، احاديث و... به قرآن و اسالمها آن است و بدون ارجاع

 دروغ بسته است!

 ار باباست، چنانکه هر سوّماً: هر مسئله را چندين بار تکرار کرده

اً کردن کاغذ پرداخته چرا که ظاهرها به سیاهتغییر الفاظ و مثال

کنندگانش را بیافزايد تا دنبالداشته که بر حجم کتابش دوست

 بفريبد!

*** 

 هستند؟ آيا بنیانهای قضاوت در اسالم غیرعادالنه



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2540 

 

آورده و بدون ارائه هیچ باز هم جناب ُسها به دروغگويی روی

م، ای تاريخی، اظهارداشته که اسالدلیلی از قرآن و سّنت يا نمونه

ه بیست و نظر بندی کرده و مساواتی بینشان قائل نانسانها را طبقه

 باشد!!ی هر يك، حقوق متفاوتی برايشان قائل میتفاوت طبقه

داند که يکی از بزرگترين افتخارات اسالم، حذف نظام او نمی

تراشی سران است. از بزرگترين داليل مانعطبقاتی جاهلی بوده

 ویازها حذف امت َسلَّم(وَوَآلِهِعَلیهِاهللُقريش در راه دعوت محمد)َصلَّ

بود بدين دلیل از پیشنهاداتی که به وی ها آن سیادت و سروری

دادند، اين بود که او را به سروری برسانند اما نپذيرفت .. 

زه ه مباربم طبقاتی َسلَّم ( بود که با نظاوَوَآلِهِعَلیهِاهللُمحمّد)صَلَّ

-اهللُپرداخت و بالل حبشی برده را در کنار ابوبکر و عُمر)رَضیَ

 رديف قرارداد.عَنهُما( که از اشراف واالمقام بودند، هم

صدها مورد از آيات قرآنی و احاديث نبوی به صراحت بیان 

های شانه برابرند و جز ها در اسالم همانند دندانهدارند که انسانمی

در تقوا و پرهیزکاری تفاوتی با همديگر ندارند، شريعت اسالم 

تواند رأی و نظر خود را کم نیز نمیاست که حتّی خلیفه و حاچنین

است و بس، چیزی  بر مردم تحمیل نمايد بلکه مجری احکام الهی
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ها و که از مهمترين وجوه تمايز و برتری سیستم اسالم با ديگر نظام

 1های وضعی بشری در جهان است.سیستم

های اسالم مبارك درواقع تأثیر آموزهامری که مسلمانان تحت

ه در کآوردند و در عمل به تمام جهانیان ثابت نمودند رهم به اجرا د

 نمايیم:اينجا به چند نمونه اشاره می

-عموم حاجیان در عرفات توّقف کرده و از آنجا به حرکت درمی

د. شدننموده و از آنجا روان می آمدند اما قريش در مزدلفه توقّف

 در  وآمد  -قريش بود ه از اصلک-َسلَّم ( ووَآلِهِعَلیهِاهللُامّا محمّد)صَلَّ

 عرفات توقف نمود، و قرآن هم به قريش امر نموده و فرمود:

  2لنَّاسُٱحَیثُ أَفَاضَ  ثُمَّ أَفِیضُواْ مِن

که اين «. شوند روان شويدجا که مردم روان میسپس از همان»

 ی مردم است.امر بخاطر محقق ساختن برابری مطلق بین همه

شمردند که دختر يا قريش ننگ و عار میهمچنین اشراف 

خواهر خود را به ازدواج مردی عرب از مردم عوام دربیاورند اما 

آمد و  -که از اصل قريش بود-سَلَّم ( وَوَآلِهِعَلیهِمحمّد )صَلَّ اهللُ

                                                           
 ی حجرات.سوره 12ی . اشاره به آيه 1

 199. سوره البقره، آيه  2
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ی خود زينب بنت جُحش را به ازدواج غالم خويش زيد دخترعمّه

 درآورد.

ت عَنها(روايت شده که وضعیّاهللُو نیز از حضرت عايشه)رَضیَ

ا ی بنی مخزوم که دست به دزدی زده بود اهل قريش رزنی از قبیله

ا ببه خود مشغول نمود بنابراين گفتند: چه کسی درمورد اين قضیّه 

ی جز فتند: کسکند، گ( صحبت میوََسلَّموَآلِهِعَلیهِاهللُخدا)صَلَّ رسول

ارد؟ را ند نهُ( محبوب پیامبر جرأت اين کارعَاهللُاُسامه بن زيد)رَضیَ

م( سَلَّوَِلهِآوعَلیهِاهللُپس اسامه با ايشان صحبت نمود که پیامبر)صَلَّ 

 فرمودند:

 إِنَّمَا  ثُمَّ قَالَ تَطَبَ اخْأَتَشْفَعُ فِی حَدٍّ مِْن حُدُوِد اللَّهِ ثُمَّ قَاَم فَ)

َرکُوهُ وَإِذَا لشَّرِيُف تَایهِمْ َق فِکَانُوا إِذَا َسرَأَهْلَكَ الَّذِيَن َقبْلَکُْم أَنَّهُمْ 

فَاطِمَةَ بِنْتَ  لَوْ أَنَّ للَّهِامُ سَرَقَ فِیهِمْ الضَّعِیفُ أَقَامُوا َعلَیْهِ الْحَدَّ وَايْ

 (مُحَمَّدٍ سَرَقَْت لَقَطَعْتُ يََدهَا

کنی؟! سپس آيا در حدّی از حدود خداوند شفاعت می»

وانده و فرمودند: مردمی را که پیش از شما بودند برخاسته خطبه خ

ای در اين چیز هالك ساخت که چون شخص شريف و بزرگ زاده

کردند و چون شخص زد، او را رها میشان دست به دزدی میمیان

-کرد، حّد را بر او جاری میشان دزدی میضعیف و ناتوان در میان
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کرد حمد دزدی میساختند و سوگند به خدا که اگر فاطمه دختر م

 1«.کردمحتماً دستش را قطع می

کشد و در اين سال بعد از محمّد کماکان بشريّت انتظار می1400

-ها دست پیدا کند، افقنمايد که به افقبلندای دشوار تالش می

هايی که محمّد در دنیای حقیقت و واقعیت و نه در دنیای افسانه و 

 2آن دست يافت.خیال به

گفت مسلمانان در حالی مصر را فتح کردند که همچنین بايد 

اهالی آن بر دين مسیحیّت بودند امّا مسلمین، آنان را مجبور به 

بود تا اين پذيرش اسالم ننمودند و اگر اکراه و اجباری در کار می

ماند! بلکه مسلمانان های مسیحی باقی نمیلحظه اثری از قبطی

آنان را امر نموده بود  جَاللَهُ(عدالت الهی را همانطور که خداوند)جَلَّ

ی رفتهبرپای داشتند به همین خاطر اين عدالت، کرامت از دست

 ها را به آنان بازگرداند، کرامتی که حاکمان رومی که بر دينقبطی

سلب کرده بودند، درواقع ها آن ولیّ مذهبی ديگر بودند ازها آن

مذهبی با آنان با ها را صرفاً بخاطر اختالف ها پشت قبطیرومی

                                                           
 . صحیح مسلم وبخاری 1

د قطب رحمه اهلل. مترجم: خداداد مطاعی پور. ها. سیّی طاغوتکوبنده. در هم 2

 ناشر: وب سايت قطب.
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ها هیچ اقدامی برای دفع کردند اما قبطیوکبود میشلّاق سیاه

يافتند که به آنان دادند و هیچ پناهگاهی نمیانجام نمیها آن تعدّی

 آزادیِ اعتقاد و عدالت و کرامت ارزانی دارد.

 ادند،که مسلمانان آمدند تمامی اين حقوق را به آنان دامّا زمانی

شخص قبطی که به مدينه رفت تا نزد عمر بن خطاب  و داستان آن

ی عصايی شکايت کند که پسر عمرو بن عاص بر پشت از ضربه

 باشد...پسرش زده بود مشهور است و نیاز به تکرار آن نمی

است زيرا همین شخص قبطی که از رومیان اما داللت آن روشن

به  ام کرامتکرد و انتقزد و اعتراضی نمیخورد و دَم نمیشلّاق می

یابی خاطر دستگرفت اين سفر دور و دراز را بهاش را نمیتاراج رفته

اند خرد چونکه اسالم، کرامتش را به او بازگردبه عدالت به جان می

ر کند و خواستادلیل چنان شد که در برابر ظلم اعتراض میهمینبه

 اوخاطر که اسالم پناهگاهی حقیقی برای  اينشود و بهعدالت می

نجا دلیل او در آهمینايجاد نمود که عدالت را در آن طلب نمايد به

 عدالت را طلب نمود.

نگار مشهور، سِر توماس آرنولد در کتابش )دعوت به تاريخ

 گويد: 10ی اسالم( صفحه
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های مسیحی با مسلمانان پیروز از قرن اول هجری با عرب»

های در قرن تسامح بسیار زيادی برخورد نمودند و اين تسامح

حق حکم نمايیم که قبايل توانیم بهبعدی ادامه يافت و می

تند را پذيرفی آزاد آنای که اسالم آوردند با اختیار و ارادهمسیحی

ای که در زمان کنونی ما میان مسلمانان های مسیحیو عرب

 «.باشدکنند بهترين گواه بر اين تسامح میزندگی می

ها در نظام اسالمی و بندی انسانقهبنابراين چیزی به نام طب

ها دروغی بیش نیست. درمورد زنان و بردگان و ظلم و ستم بدان

 های بعدی سخن خواهیم راند بإذن اهلل.آزادی بیان هم در بخش

*** 

 شبهه: قضاوت در مسائل خانواده

 جناب سُها در اين باب، تمرکز اصلی خود را روی زن و اوضاع و

م دلیل ما ههمیناست بهنظام اسالمی گذاشته یاحوال او در سايه

پردازيهای اين شخص صورت خالصه به دروغکنیم بهسعی می

 افکن پاسخ دهیم.شبهه

امروزه در شرق غوغای بزرگی به نام حقوق زن و درخواست 

 است!ايجاد برابری کامل میان زن و مرد برپا شده
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ر[ است، برخی در میان اين غوغا که شبیه تب ]مسری و واگیردا

اند. از زنان و مردان درباره ی اسالم شروع به هذيان گفتن کرده

کنند که اسالم گروهی از آنان با هدف گرفتارکردن ديگران ادّعا می

ت علّ داند. گروهی نیز به ی امور زنان و مردان را برابر میدر همه

 گويند: اسالم دشمن زناطّالعی يا غفلت از حقیقت اسالم، میبی

است و او را در جايگاهی شبیه جايگاه حیوان و فقط به عنوان 

ز ااست. بنابراين، ابزاری برای لذّت مرد و تولید نسل قرار داده

ی امور ای که مرد در همهديدگاه اسالم زن تابع مرد است؛ به گونه

 فرادبر زن چیرگی، تسلّط و برتری دارد. )و جناب سُها نیز از اين ا

 رود..(.ار میافکن بشمشبهه

در  کدام از اين دو گروه به جايگاه حقیقی زناما متأسّفانه هیچ

و  انگیزیاند يا از آن اطّالع دارند، اما با هدف فتنهاسالم پی نبرده

 آمیزند تا زمینه راترويج فساد در جامعه، حقیقت را با باطل می

خواهند از آب ی کسانی فراهم کنند که میبرای سوء استفاده

 آلود ماهی بگیرند.گِل

-قبل از بیان وضعیّت و جايگاه حقیقی زن در اسالم شايسته

است نگاهی گذرا به موضوع زن در اروپا بیندازيم زيرا اين امر 

ای است که شرق با تقلید و پیروی کورکورانه از منشأ فتنه
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جا است. البته بايستی گفت که در ايناروپايیان بدان دچار شده

نیست که تاريخ اروپا را مورد بحث قرار دهیم، بلکه  هدف ما اين

فقط عواملی را که در زندگی زن در اروپا تأثیرگذار بودند برّرسی 

 خواهیم کرد.

ارزش به حال زن در اروپا و سراسر جهان به عنوان موجودی بی

دان آورد. دانشمنشمار نمیبود و کسی، او را انسان بهخود رها شده

ا کردند که آيا زن روح دارد يی آن بحث و جدل میو فالسفه درباره

! خیر؟ و چنانچه داشته باشد آيا آن روح، انسانی است يا حیوانی؟

اش در با فرض داشتن روح انسانی، آيا وضعیّت اجتماعی و انسانی

 مقايسه با مرد، همان وضعّیت بردگان است يا جايگاهی باالتر از

ج بوده که زنان موجودات پستی األيّام رايدارد؟ از قديمها آن

 زنان از ارواح مردان شرور و»هستند چنانکه افالطون گفته است: 

 «.اندبزدل و فاسد آفريده شده

“The evil coward and corrupt spirits of men are the 

ones from which women were created” 

بحران وجود زن، بزرگترين ريشه و منبع در »سقراط نیز گفته: 

 افزايد: زن به درختی سمّی شباهت داردو فروپاشی دنیاست، او می

خورند خیلی که پرندگان از آن میکه ظاهر آن زيباست اما هنگامی

 «.میرندسريع می
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“The existence of the woman is the main reason and 

source of crisis and destruction in the world. The 

woman is like a poisonous tree, her appearance is 
beautiful but when birds eat from it they die 

immediately” 

ی کوتاهی که زن در يونان يا امپراطوری روم هاحتّی در دوره

ی دارای جايگاه اجتماعی وااليی بود، بايد دانست وضعّیت همه

ان که محدودی از زنگونه نبود. بلکه اين امر فقط به تعداد زنان اين

شد که جايگاه خانوادگی وااليی داشتند يا زنان پايتخت ختم می

زينت محافل و يکی از ابزارهای خوشگذرانی و رفاه ثروتمندانی 

برای فخرفروشی بر ديگران تأکید ها آن بودند که بر آراستن

ا ی تقدير و احترام بهای شايستهداشتند اما هرگز به عنوان انسان

های شان و صرف نظر از شهوترگداشت جايگاه انسانیهدف بز

 نگريستند.نمیها آن ی مرد بهمورد عالقه

چنان های بردگی و فئودالیسم در اروپا اين وضعیّت همدر دوره

برد. گاهی جهت سر میادامه داشت و زن در جهالت و نادانی به

 هی نیزبرد و گاسر میرفاه و خوشگذرانی مردان در ناز و نعمت به

برند، زاد و ولد نوشند، بار میخورند، میمانند حیواناتی که می

 شد.کنند، به حال خود رها میکنند و شب و روز کار میمی
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گونه سرشت و طبیعت انسان اروپايی در طول تاريخ اين

روح و از سخاوت و بخشندگی دور بوده و از خودخواه، خشك و بی

که برايش هزينه و سختی -جوانمردی قدم نهادن به جايگاه واالی 

 -باشدمدت در بر نداشتهبارآورد و برايش نفع مادّی کوتاهبه

های بردگی و خودداری کرده است. اما وضعیّت اقتصادی دوره

وجود آمده در آن دو دوره، اندکی بندی بهفئودالیسم و بلوك

شرايط زن را بهبود بخشید. هرچند که بوسیله صنايع دستی 

ی اوضاع کرد. اما انقالب صنعتی همهاش را تأمین مینه زندگیهزي

و ساختارهای روستا و شهر را دگرگون کرد و با استخدام زنان و 

ها و انتقال کارگران از محیط روستا که بر کودکان در کارخانه

که در آن مردم  -به شهرها-بود اساس همکاری و تعاون برپا شده

د چرا ورکلّی نابود کرظام خانواده را به طشناختند نديگر را نمیيك

تر بود در نتیجه که ارضای شهوات جنسی در شهرها بسیار راحت

تمايل به ازدواج و زير بار مسئولیت خانواده رفتن بسیار کاهش 

 افتد.يابد يا حدّاقل چندين سال به تأخیر میمی

انقالب صنعتی باعث استخدام زنان و کودکان شد. در نتیجه 

ابط خانوادگی و نظام آن را نابود کرد. اما در اين میان، زن در رو

اش ی فعالیّت، کرامت انسانی و نیازهای روحی و روانیزمینه
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بیشترين هزينه را پرداخت و شرايط وادارش ساخت که برای تأمین 

کار بپردازد اما فاجعه آنجا روی داد که اش بههای زندگیهزينه

کردند و به انجام چند ساعت کار بیشتر می کارفرمايان زن را وادار

دادند. البته دلیل اصلی مزد کمتری از مرد به وی میدر مقابل دست

آورند و به کرامت روح و مَاللاست که مردم اروپا خشك، بیآن اين

و ارزش ذاتی انسان اعتقادی ندارند و چنانچه بتوانند کار بدی 

سوی اعمال نیك گام گز بهکنند که از عواقبش در امان باشند هر

هدايت و عزّت عطا فرمايد. ها آن نهند مگر آن که خداوند بهنمی

که هر دو از نظر -از زنان و کودکان ها آن جای تعجب نیست که

کنند چرا اين گونه سوءاستفاده می -پايگاه اجتماعی ضعیف بودند

وجدان بند وباری، گری و بیکه تنها نیروی بازدارنده از اين وحشی

 فاقدش بودند..ها آن پاك است که

با اين وجود در میانشان تحت شرايطی، افراد دارای وجدان 

 بیدار بوجود آمدند که به دفاع از کودکان پرداختند که سرانجام

 نتیجه رسید و کم کم سّن کار و میزانها بهها و اعتراضبیانیه

يافت اما هشهای کار کودکان کامزدها افزايش و تعداد ساعتدست

 راندند و بهمشکل اين بود که آنان تنها از حقوق کودکان سخن می

 ورزيدند.مشکل زنان اهتمام نمی
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در نتیجه زنان هیچ مدافع و ياوری نداشتند. کمك به زنان 

شان به مقداری عاطفه نیازداشت که يابی به حقوقجهت دست

رنج و عذاب سبب زنان همچنان در همین اروپا فاقد آن بود! به

برد، اما برای تأمین کم از بین میکه وجودشان را کم-کارکردن 

نوز باقی ماندند و ه -شان مجبور به انجام آن بودندنیازهای زندگی

ها آن رغم تساوی کار و فعالیّتشان با مردان، در مقايسه باهم علی

 کردند. مزد کمتری دريافت میدست

میلیون اروپايی و  10 داد و حدودجنگ جهانی اول روی 

ها آمريکايی کشته شدند و زنان با تلخی اين بحران روبرو و میلیون

شان يا در جنگ کشته سرپرست شدند زيرا شوهرانبیها آن نفر از

های و يا معلول شدند يا به علت فشار روانی ناشی از جنگ يا بمب

 ی روحی روانی مبتال شدند و يا پس ازهاشیمیايی به بیماری

های مادّی خواستند از لذتچندين سال تحمل جنگ و اسارت می

لذّت ببرند و به تمدّد و راحتی اعصاب بپردازند و ديگر 

خواستند ازدواج کنند و بار مسئولیّت مادّی و اجتماعی نمی

 عهده بگیرند.خانواده را به

ها جهت ی کارخانهاز سوی ديگر نیروی کار مردان برای اداره

های ناشی از جنگ کافی نبود به همین دلیل زنان ابیبازسازی خر
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کردند در غیر اين صورت خودشان و افراد تحت بايد کار می

شان اعم از سالخوردگان و کودکان دچار فقر و گرسنگی سرپرستی

های اخالقی را ناديده چنین مجبور بودند که ارزششدند. هممی

شد. به روزی و رفاه میها آن يافتنبگیرند. زيرا اخالق مانع دست

در ها آن خواستند،کارفرما و کارمندانش فقط نیروی کار نمی

جستجوی فرصتی برای سوء استفاده از زنان بودند، بدين معنا که 

در چنین شرايطی حفظ عفّت برای زنان بسیار سخت يا درواقع 

که اروپايیان دارای دين و باورهای غیرممکن خواهد بود چون

 د.صحیحی نبودن

زنان به سوی سرنوشت ناگزير خود به پیش رفتند و خود را در 

ار کهای تجاری به ها و شرکتاختیار مردان قرار دادند و در کارخانه

 های مختلف تأمینشیوهو فعالیت مشغول شدند و نیازهايشان را به

ز ای زن شدّت بیشتری يافت. کارفرماها کردند. اما قضیّه و مسئله

چنان به رفتار کارکردن سوءاستفاده کردند و همنیاز زنان به 

امه اد -با وجود تضادّ آن با عقل و وجدان انسانی-ظالمانه با آنان 

ان همین دلیل هنوز هم زنان در میزان کار مساوی با مرددادند. به

 کردند.حقوقی کمتر از آنان دريافت می
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ای جز قیام و شورش نداشتند؛ به همین دلیل زنان، چاره

های فراوان را ورشی سرکش که ظلم سالیان گذشته و نسلش

ی درهم شکند. ديگر چه چیزی برای زن باقی مانده بود؟ او همه

اش به وجود، غرور و زن بودنش را از دست داده و از نیاز طبیعی

احساس ها آن که وجود خودش را در میان-خانواده و فرزندانی 

ند دهد تا احساس اش پیوشان را به زندگیکند و زندگی

بايست در بود. آيا نمیمحروم شده -خوشبختی و شخصیت کند

-اش يعنی برابری دستمقابل اين امر، حدّاقل حّق طبیعی و بديهی

آورد؟ مرد سرکش اروپايی به آسانی از مزد با مردان را به دست

تر بگويیم به سادگی از غرورش دست برنداشت بلکه واضح

-بود، عقب ننشست. بهبدان عادت گرفته خودخواهی و تکبّری که

ی ابزارها در ناچار جدال و ستیز شدّت يافت و از همهدلیل بههمین

 اين راه استفاده شد.

زنان شروع به اعتصاب و تظاهرات کردند و در مجامع و محافل 

عمومی علیه ظلم مردان به ايراد سخنرانی پرداختند. همچنین در 

ها کردند. ه نگارش مقاالتی در روزنامهدفاع از حقوق خود اقدام ب

داد بايد ی ظلم و بیآنگاه دريافتند که برای خشکاندن سرچشمه

گذاری مشارکت کنند. پس ابتدا خواستار داشتن حقّ رأی در قانون
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دادن شدند و سپس حّق داشتن نماينده در پارلمان را مطرح کردند 

آن جا که زنان  و پس از مبارزات طوالنی بدان دست يافتند و از

ی مردان به همان شیوهکردند، بهمانند مردان کار و فعالّیت می

ی منطقی اين امر اين بود که از تحصیل و آموزش پرداختند. نتیجه

آنجا که هردو يك مسیر را پیموده و يك نوع آموزش را طی 

 اند مانند مردان به استخدام دولت درآيند.کرده

« شانيابی به حقوقزنان جهت دستمبارزه »آری! اين جريان 

ه ی آن، بدون توجه بوار که هر مرحلهدر اروپا بود؛ جريانی سلسله

ی ديگری منتهی خواست و اراده مردان و زنان ضرورتاً به مرحله

کرده که زمام امورش را ی َپست و سقوطشد. زيرا در اين جامعهمی

ين اا نداشتند. با از دست داده بود، ديگر زنان اختیار امور خود ر

مهد -است تعجب کنید که هنوز هم در انگلستان وجود ممکن

علی رغم اينکه در مجلس عوام، نمايندگان  -دمکراسی در جهان

مزد زنان کارمند دولت از مردان زن محترمی وجود دارند، دست

طرازشان کمتر است! البته بايستی خاطرنشان ساخت که اين هم

شود بلکه در تمام به انگلستان منحصر نمیمزد نابرابری در دست

است و طبق گزارشی از راديو سوئد اين کشوهای متمدّن! چنین

 است:مزدها میان زنان و مردان شدّت يافتهاختالف در میزان دست
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=esradio.se/sida/artikel.aspx?programidhttp://sverig

2493=artikel&6382153 

 چنین است:توان گفت که در همه جا اينو البته می

/http://www.bbc.com/persian38203864 

پس از بیان عواملی که سبب بروز اين پیشرفت برای زنان 

صورتی گذرا به برّرسی شد در اينجا بهتراست به مظلوم غربی

وضعیّت زن در اسالم بپردازيم تا بدانیم آيا وضعیّت تاريخی، 

 جغرافیايی، اقتصادی، اعتقادی و قانونی ما چنین وضع دشواری را

ه است که مانند شرايط زنان غربی آن را بوجود آوردهبرای زن به

شان مبارزه کنند يا حقوق ای تبديل کند تا برای رسیدن بهمسئله

فقط شهوت تقلید و پیروی محض و بردگی و بندگی پنهان برای 

-غرب است که مانع ديدن حقیقت امور با چشمان خودمان شده

است و سر و صدای ساختگی اين سرسپردگان غرب در 

-های زنان فضا را از فريادهای خالی از حقیقت ُپر کردهکنفرانس

 است.

است روغ گفتن، زبردست گرديده ادّعا نمودهدکتر ُسها که در د

ن اً چنیتری دارد! اما ببینیم آيا واقعی پايینکه زن در اسالم مرتبه

 است؟!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6382153
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=6382153
http://www.bbc.com/persian/38203864
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ست ايکی از امور بديهی در اسالم که نیاز به بازگويی ندارد اين

مان که از ديدگاه اسالم، زن يك انسانِ دارای روح انسانی از نوع ه

 :باره می فرمايدداراست. خداوند در اينروحی است که مرد آن را 

النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُُم الَِّذی خَلَقَکُْم مِنْ نَْفسٍ وَاحِدٍَة َوخَلَقَ يا ايُّهَا 

  1مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِْنهُمَا رِجَالًا کَثِیًرا

ای مردم! از ]خشم[ پروردگارتان بپرهیزيد؛ پروردگاری که »

 وانسان آفريد و ]سپس[ همسرش را از نوع او آفريد شما را از يك 

ه از آن دو نفر، مردان و زنان فراوانی را ]بر روی زمین[ پراکند

 «.کرد

ديگر بنابراين، زن و مرد از نظر اصل، پیدايش و سرنوشت با يك

ديگر برابراست اند و وجود انسانی آن دو کامالً با يكکامالً يکسان

ط با هستی انسان، با هم برابرند. پس ی حقوق مرتبکه در همه

احترام به جان، ناموس، مال و کرامت شخص، ممنوعیّت غیبت يا 

بدگويی حضوری، تجّسس يا تجاوز به حريم فرد، همگی حقوق 

ديگرتفاوتی ندارند. مشترکی هستند که در آن زن و مرد با يك

 همچنین اوامر و قوانین شريعت برای همگان است و تفاوتی بین

                                                           
 1آيه. سوره النساء،  1
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شود. در سراسر قرآن اين امر، مشهود است. قائل نمیها نآ

-ديگر مساویهمچنین در جهان آخرت پاداش زن و مرد با يك

 فرمايد:است. چنانکه خداوند می

لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لَا أُضِیُع عََملَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِْن َذکَرٍ أَوْ أُنْثَى 

 1بَعضٍ بَعْضُکُمْ مِنْ

پاسخ ها آن را پذيرفت ]و بهها آن پروردگارشان دعایآن گاه »

 داد[ که من عمل هیچ کدام از شما را که کاری انجام داده باشد،

ديگر ی شما با يكکرد، همهخواه زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم

 «.نوع هستیدهم

همچنین داشتن شخصیّت انسانی در دنیا، از جمله: حق داشتن 

ر آن مانند رهن، اجاره، وقف، خريد، فروش ملك و انواع تصرّف د

 بارهو... برای هر دو جنس فراهم شده است. در قرآن کريم در اين

 است:آمده

نَصِیٌب مِمَّا َترَكَ الْوَاِلدَانِ وَالْأَْقرَبُونَ وَِللنِّسَاِء نَصِیبٌ مِمَّا لرِّجالِ ا

 2تَرَكَ الْوَالَِدانِ
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ود خبرای مردان و زنان از آن چه پدر و مادر و خويشاوندان از » 

 «.گذارند سهمی استبه جای می

 فرمايد:خداوند همچنین می

 1نَصِیبٌ ِممَّا اْکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیٌب مِمَّا لِلرّجالِ

ان ای دارند و زنآورند نصیب و بهرهدست میچه بهمردان از آن»

 «.آورند، بهره و نصیبی دارنددست میبهنیز از آن چه 

اين جا بايد کمی درباره دو نکته پیرامون حق مالکّیت و تصرّف 

ی تأمّل کرد. قوانین اروپای متمدّن تا چندی پیش، زن را از همه

کرد و تنها راه رسیدنش به اين حقوق را از اين حقوق محروم می

در يا حاکم باشد. دانست، خواه اين مرد، شوهر، پطريق مردان می

چنان از حقوقی قرن پس از اسالم هم 12يعنی زن اروپايی بیش از 

بود، محروم بود. همچنین که اسالم برای زنان به رسمّیت شناخته

دست نیاوردند بلکه در اين راه آسانی بهزنان اروپا اين حقوق را به

نی را شان را فدا و رنج و محنت فراوااخالق، ناموس و کرامت انسانی

ها دادند اما اسالم بنا به عادت تحمّل کرده و در اين راه خون

-را داوطلبانه و با رغبت تمام به انسانها اعطا کردهاش آنهمیشگی
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جدال است. آری! اسالم تحت فشار ضرورت اقتصادی يا اعتراف به

موجود میان انسانها، اين حق را به زن نداده، بلکه دادن اين حق، 

 ول همیشگی حق و عدل در اسالم و اجرای عملیبر اساس اص

 است.در دنیای واقعیّت و نه دنیای آرمان و خیال بودهها آن

اسالم حق دارد به خاطر دادن شخصیّت و جايگاه اقتصادی 

ش مستقل به زنان به خود افتخار کند. زيرا در پرتو اسالم زن خود

ت، دخل و مستقیماً و بدون نیاز به واسطه و وکیل، حق مالکیّ

گرفتن از آن و تعامل مستقیم و هايش و بهرهتصرّف در دارايی

 بدون واسطه با جامعه را داشت.

ی حّق مالکیّت اسالم فقط به تحقّق شخصّیت زن در مسئله

ترين مسئله در ترين و حسّاسرا در مهمبسنده نکرد بلکه آن

اجازه زندگی زن يعنی ازدواج به رسمیّت شناخت. بنابراين، بدون 

توان او را به عقد کسی درآورد در غیر اين صورت عقد زن نمی

 است:صحیح نخواهد بود. پیامبر فرموده

ال تزوج الثیُب حتى تستأمر وال تزوج البکر حتى تستأذن )

 (وإذنها صماتها

زن بیوه بدون مشورت با او يا درخواست او مبنی بر دستور به »

آيد و زن باکره را نیز قبل از خواندن عقد، به ازدواج کسی در نمی
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ی او توان به عقد کسی درآورد و اجازهگرفتن اجازه از او نمی

 1«.سکوتش است

است،  کردن عقد نبودهچنانچه زن اعالم کند که موافق جاری

 عقد باطل است.

های ديگر زن برای فرار از ازدواجی که بدان در میان فرهنگ

و  دشواری داشت زيرا از نظر قانونمايل نبود نیاز به پیمودن راه 

ا بعُرف آن ملل حق نداشت از قبول ازدواج سر باز بزند اما اسالم 

ده صراحت به او اين حق را داده تا هر زمان که خواست از آن استفا

ند ککند. بلکه حتّی به او اين حق را داده که از مردان خواستگاری 

ن بیستم بدان دست که اين آخرين دستاوردی است که اروپا در قر

 داند!!های کهن آن ديار میيافته و آن را پیروزی بر ارزش

ای که آن هم در دوره-در اسالم ارج نهادن به شخصیّت انسان 

ای رسیده به درجه -جهل و تاريکی سراسر جهان را فرا گرفته بود

ی بشر و نه گروه يا افراد که آموزش را يك نیاز اساسی برای همه

دلیل آموزش را حقّ همگان و آن را همیندانست. بهخاصّی می

داند. بنابراين، اسالم حق واجب و يکی از ارکان ايمان به خداوند می
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دارد به خود ببالد. زيرا اولّین نظام در تاريخ است که به زن به 

اش فقط با تعلیم و عنوان يك انسان نگريسته که شخصیّت انسانی

يگاه و شخصیّتش کامالً با مرد شود، جادرس خواندن کامل می

ی زن و مرد طور يکسان وظیفهاست، همچنین آموزش را بهيکی

چنان که جسم و روحش از خواند تا همداند و زن را فرا میمی

ی حیوان واالتر و ارزشمندتر است از نظر عقلی نیز جايگاه و مرتبه

ش اين حق است که اروپا تا چندی پیخود را باال ببرد. اين در حالی

را کرد و تنها تحت فشار شرايط پیرامونی آنمسلّم زنان را انکار می

که حتّی بزرگترين انديشمندان اروپا در به رسمّیت شناخت. طوری

چند قرن اخیر نیز برای زن احترام و جايگاهی قائل نبودند، چنانکه 

پردازان دموکراسی و بینیم که ژان ژاك روسو از نظريهمثالً می

زن برای علم، فرزانگی، »گويد:ی زن میئل اجتماعی دربارهمسا

 «!انديشه، هنر و سیاست آفريده نشده است

“The woman was not created for science, wisdom, 

thinking, art or politics” 

-ی حقوقی که بهآری! اسالم زن و مرد را از نظر انسانی و همه

است يکسان و طور مستقیم با جوهر مشترك انسانی در ارتباط 

را متفاوت ها آن داند. اما در برخی از حقوق و وظايفبرابر می

ستیزان را است که فرياد اسالمهمان چیزی است و ايندانسته
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ی وجود اين تفاوت قطعی در وظايف و است. در نتیجهدرآورده

هايی نیز تفاوتها آن سرشتاهداف زن و مرد با يك ديگر، در 

 اش دست يابد.به اهداف اصلیها آن وجود دارد تا هرکدام از

است که همواره فطرت بینی آنبزرگترين مزيّت اسالم، واقعی

ا يگاه با اصول طبیعت انسانی مخالفت بشر را در نظر گرفته و هیچ

است. اسالم مردم را به اش منحرف نکردهآن را از مجرای اصلی

خواند و در کردن نفس و باالبردن جايگاه و ارزش آن فرا میاكپ

يابد که بیشتر به خیال و رؤيا هايی دست میاين امر به نمونه

ها آن است. امّا در تهذيب نفس و دعوت مردم به پاکی درون،شبیه

-فیدکند و بنا را بر امکان يا مرا به تغییر طبیعت اشیاء دعوت نمی

مر ادهد بلکه به اين یرات برای بشريّت قرار نمیگونه تغیبودن اين

-تواند بدان دستايمان دارد که بهترين خیر و سعادتی که بشر می

 يابد، آن است که پس از تهذيب و اصالح با فطرتش سازگار باشد و

ی شهوت به سوی شأن واقعی و جايگاه آدمی را از بیراهه

 اش باال ببرد.شرافتمندانه

است که اجازه ندهد کسی که مرد اينبهنسبت دوّمین تعهّد زن

اش شود. منظور از اين مسئله است وارد خانه شوهرش از او بیزار

ناموسی ندارد زيرا اين امر ی فحشا و بیاين نیست که زن اجازه
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را بپذيرد حرام است. حکمت اين تعهّد و التزام حتّی اگر مرد نیز آن

خانوادگی از دخالت يا تحريك اين است که بیشتر اوقات اختالف 

شده است ها آن يکی از زوجین توسط فردی که وارد محیط زندگی

آيد. حال چنانچه مرد از همسرش بخواهد که از ورود به وجود می

شخص معیّنی به خانه جلوگیری کند و زن از قبول اين امر 

افتد؟ در حقیقت منشأ فتنه ادامه خودداری کند چه اتفاقی می

 شود.يافتن به توافق غیرممکن میشت و دستخواهددا

بنابراين، الزام زن در اين مورد به نفع شراکت و پیوند میان 

ای است که نیاز به مراقبت و فضای دوستانهزوجین و فرزندانی

نسازد تا درنتیجه فرزندان به  را تباهدارند که مشاجره و دعوا آن

ند. اين امر درمورد مرد افراد منحرفی از نظر فکر و روح تبديل نشو

توانند مسئله را بصورت توافقی حلّ نیز صادق است و زن و مرد می

انجامد، و فصل نمايند. و اگر چنین اتفاقی نیفتاد کار به قانون می

عالوه بر اين در هر حالتی که زن احساس کند ديگر قادر به تحمّل 

فاده کند. تواند از ابزار درخواست خُلع )طالق( استآن نیست، می

است که در صورت تخلّف ات سرپرستی مرد بر زن اينيیيکی از جز

تواند او را تأديب کند. اين حقّی اش مرد میزن از وظايف همسری
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است. خداوند در قرآن ی زير بدان پرداخته شدهاست که در آيه

 فرمايد:کريم می

ی الْمَضَاجِعِ وَاضْرُِبوهُنَّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ َواهْجُرُوهُنَّ فِ

  1فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عََلیْهِنَّ 

رز بیم داريد، پند و اندها آن زنانی را که از سرکشی و سرپیچی»

ر دهید. ]اگر مؤثر واقع نشد[ از همبستری با آنان خودداری و بست

ع واق خويش را جدا کنید ]و با آنان سخن نگويید و اگر بازهم مؤثر

[ آرامیرا ]تنبیه کنید و بهها آن نشد و راهی جز شدّت عمل نبود[

 «.بزنید

کرده تا ترتیب بیاندريافتیم که اين آيه ابزارهای تأديب زن را به

جا ما در رسد. در اينی تنبیه ماليم زنان میدر پايان به مسئله

ی مواردی نیستیم که از اين حق گفتن دربارهصدد سخن

شود و جز با تربیّت اخالقی و باالبردن شأن و اده میسوءاستف

است ایتوان از آن جلوگیری کرد و اين مسئلهها نمیجايگاه انسان

خواهیم است. بلکه میتوجّه نبودهآن بیکه اسالم نسبت به

بودن اين حق و ضرورت وجود آن برای حفظ ی مشروعدرباره
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پاشیدن آن سخن زهمکانون خانواده و جلوگیری از نابودی و ا

 بگويیم.

ای باشد که هر قانون يا نظامی در دنیا بايد لزوماً دارای سلطه

 کنند تنبیه وی آن افرادی را که برخالف قانون رفتارمیوسیلهبه

بود ارزشی خواهدی بیمجازات کند در غیر اين صورت فقط نوشته

 است تحقّق نخواهد يافت.و هدفی که برای آن وضع شده

نظام خانوادگی و زندگی زناشويی با هدف سودمندی برای 

 رود بیشترين منافع رااست و انتظار میجامعه و زوجین برپا شده

ون باشد. زمانی که دوستی و محبّت بر کانبرای همگان در بر داشته

ی منافع و مزايای آن فرما باشد؛ بدون دخالت قانون همهآن حکم

آيد زيان آن وجود میی که اختالف بهتحقّق خواهد يافت. اما زمان

های که جوانه-شود بلکه فرزندان را نیز فقط به زوجین محدود نمی

 فردای جامعه هستند و بايد با بهترين ابزارهای تربیت و رشد از

 در بر خواهدگرفت. -مراقبت کردها آن

زمانی که زن عامل به وجودآمدن چنین زيانی باشد چه کسی 

تواند چنین کاری راه راست بازگرداند؟ آيا دادگاه میبايد او را به 

کند؟ دخالت دادگاه در روابط خصوصی میان زوجین به گسترش 

و نابودی  -که ممکن است ساده و گذرا باشد-ی اختالفات دايره
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انجامد زيرا اين امر باعث تحقیر يکی از طرفین اين رابطه می

گناه شود و  سویشود و غرورش باعث کشیده شدن او بهمی

است بر موضعش پافشاری کند بنابراين، صحیح درنتیجه ممکن

است که دادگاه فقط در مسائل مهمّی دخالت کند که هر تالشی آن

 شود.دچار شکست میها آن برای حلّ 

 عالوه بر اين پناه بردن به دادگاه در رويدادهای کم اهمیّتِ

از مدّت کوتاهی شود و پس زندگی روزمرّه که هر لحظه تکرار می

 است که خردمندان بدان دچار نخواهندشد.يابد، اشتباهیپايان می

طلبد تا همچنین اين کار برپايی يك دادگاه در هر خانواده را می

 روز به فعالیت بپردازد!شبانه

بنابراين، بايد يك نیروی داخلی برای اين تأديب وجود داشته 

زن است زيرا در اصل او باشد که همان سرپرستی و تسلّط مرد بر 

است و مسئولیّت تحمل پیامدهای اين سرپرست اصلی خانواده

آرامی و با روشی پسنديده به اوست. مرد به یعهدهزندگی به

ای که طرف مقابل را به راه صواب بازگرداند و احساساتش را گونه

دار نکند خطاب به همسرش اقدام به نصیحت و اندرزهای جريحه

کند. چنانچه اين امر نتیجه داد که بسیار مطلوب ه میخیرخواهان

است. در غیر اين صورت مرد از روش ديگر که کمی شديدتر است 
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 کند که همان خودداری از همبسترشدن با همسرشاستفاده می

است. اين عمل توجّه روحی و عاطفی شديد اسالم به سرشت زن را 

بالد به حدّی که اين دهد که همواره به زيبايی خودش مینشان می

انجامد. امر گاهی به غرور زن و تخلّف از وظايف همسری می

خودداری شوهر از همبسترشدن با زن درواقع به معنای سر فرود 

نیاوردن در برابر اين، به خود بالیدن و فخرفروشی اوست و باعث 

شود زن از اين کار دست بردارد و به راه راست بازگردد. اما می

ها مؤثر واقع نشد، در حقیقت ما در کدام از اين روشیچچنانچه ه

ايم که هیچ چیز جز يك مقابل سرکشی شديدی قرار گرفته

تواند با آن مقابله کند. البته آمیز يعنی تنبیه نمیبرخورد خشونت

تنبیه بايد نه با هدف آزار رساندن بلکه با قصد تأديب ]و 

-ويی[ انجام شود. بهبازگرداندن زن به مسیر عادی زندگی زناش

است که تنبیه زن نبايد شديد يا دلیل در اسالم تصريح شدههمین

ی پنهانی آزاردهنده باشد. بايد متذکّر شد که از يك طرف اسلحه

 نتیجهآمیزی بهشود که هیچ راه مسالمتکار برده میفقط زمانی به

ديگر در برخی موارد انحراف روحی روانی، هیچ نرسد و از سوی

ابزاری جز اين روش مؤثّر نخواهد بود. اما در موارد عادی که شدّت 

رسد نیازی به تنبیه نیست. اين امر جز ی بیماری نمیآن به درجه
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يك سالح بازدارنده چیز ديگری نیست. و در موارد غیرضروری 

حل بدان انديشید عنوان اولین راهنبايد از آن استفاده کرد يا به

ی مورد بحث به صراحت به اين مراحل در آيه زيرا ترتیب درجات و

جز -خدا مردان را از استفاده از اين حق کند و رسولامر اشاره می

چیز جز آن مؤثّر نخواهد در نیاز و ضرورت بسیار شديدی که هیچ

 فرمايد:کند و در سرزنش آنان مینهی می -بود

 1«.، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِی آخِِر اْلیَوْمِالَ يَْجلِدُ أَحَدُکُمُ اْمرَأَتَهُ جَلْدَ اْلعِیْرِ»

شدّت کتك بزنید. سپس شب هنگام شما نبايد همسرتان را به» 

 «.با او هم بستر شويد

ی کريمه را حتّی خیلی از علمای اسالم زدن مورد نظر در آيه

 طور کّلی زدنیاند يا بهی دو يا سه انگشت دست دانستهوسیلهبه

است که خشونت جای نگذارد، اين درحالی که آثاری بر بدن بر

خاطر وجود قوانین غیرانسانی غرب همچون اختالط خانوادگی به

-دو جنس، بها دادن به مسائل جنسی و ناديده انگاشتن عواطف به

 ويژه در زنان و... به رقم وحشتناکی رسیده است:

                                                           
 (.4942. صحیح امام بخاری) 1
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زن در هر روز به  4شوند يعنی حدود زن کشته می 1320ساالنه 

 شوند.مسران يا دوست پسران خود در آمريکا کشته میدست ه

 منبع: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf 

میلیون زن در آمريکا از طرف همسر يا  3ساالنه حدود 

زدن( قرار جسمی )کتكپسر خود در معرض تعدّی دوست

 منبع: سايت رسمی حکومت واليت نیوجرسی آمريکا: گیرند. می

http://www.nj.gov/dca/dow/publicatio...actsheet06.p

df 

ف پذيرش و تحمّل تخلّمهم اينکه شريعت اسالم، زن را وادار به 

 است بلکه به او اين حق را داده تاشوهر از وظايف همسری نکرده

باشد ]از دادگاه[ در صورتی که تحمّل اين شرايط را نداشته

درخواست جدايی و طالق کند. اشاره کرديم که راه عملی زن برای 

عدم پذيرش تعهّدات و الزامات، جدايی و طالق است که سه راه 

 رد:مختلف دا

اولین روش آن است که مرد ضمن عقد نکاح اختیارگرفتن -1

طالق را به زن واگذار کند. بنابراين، امر طالق در اختیار او باشد که 

شريعت مقدّس اسالم با صراحت، مشروع بودن اين امر را اعالم 

است؛ اگرچه فقط تعداد معدودی از زنان، از آن استفاده کرده

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf
http://www.nj.gov/dca/dow/publications/dvfactsheet06.pdf
http://www.nj.gov/dca/dow/publications/dvfactsheet06.pdf
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توانند از آن بهره ست که هرگاه بخواهند میکنند. اما اين حقّی امی

 گیرند.

ش علت بیزاری و تنفّر از شوهردوّمین راه اين است که زن به-2

 زندگی با او درخواست طالق کند. اين امریو فقدان تحمّل ادامه

ا به رلَّم( آنسَ وَوَآلِهِعَلیهِاهللُاست که پیامبر)صَلَّی روشنیمسئله

است. پس اين يك امر بر اساس آن عمل کرده رسمیّت شناخته و

 -عَنهُماهللُکه در بین صحابه)رَضیَقانونی و مشروع است چنان

 شود.مشاهده می اجمَعین(

است که چنانچه زن بتواند سوء معاشرت، راه سوّم اين-3

تواند با بدرفتاری و زيان رساندن شوهرش به خود را ثابت کند می

ر ن اموال در اختیارش و گرفتن نفقه و سايحفظ حقّش در باقی ماند

ی سوء که مسئلهحقوقش، درخواست طالق نمايد. پس زمانی

ی معاشرت و بدرفتاری برای دادگاه ثابت شود حکم اجرای صیغه

ر است تا دکند. البته اسالم خُلع را به زن دادهطالق را صادر می

پردازد دن میگیرد و به انديشیمی مدّت زمانی که از شوهر فاصله

-در صورتی که تصمیم به بازگشت به زندگی بگیرد فرصت داشته

 باشد.های پشت سرش را خراب نکردهباشد و تمام پُل
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 ی مرد بر اوست که بای زن در مقابل سلطهآری! اين سالح برنده

و  يابیم که زن و مرد از نظر داشتن ابزارهای قدرتکمی دقّت در می

در  ديگر، باهم مساوی و برابرند.سلطه بر يكراههای اعمال نفوذ و 

 عادالنه بودن قانون اسالم همین بس که برای طرفین حقوقی را در

است هرگاه احساس کند نظر گرفته است. همچنین به زن حق داده

شود، مودّت و توافق مورد نظر منتهی نمیزندگی با شوهرش به

 درخواست طالق کند.

زن در اسالم به یپیرامون مسئلهی بررّسی شبهات در ادامه

ای بدان پردازيم؛ حقّی که هیچ شبههی حّق کارکردن زن میمسئله

راه ندارد. در صدر اسالم هرگاه شرايط کارکردن برای زنان فراهم 

اند اما به رسمیّت شناختن حّق بوده به کار و فعالیت پرداخته

-قعیّت اينای نیست، بلکه واخود مسئلهکارکردن زنان به خودی

است که اسالم خارج شدن زن از کانون خانواده و کارکردن او در 

سو نیاز که از يك-های ضروری را ها و فعالیتمواردی غیر از زمینه

تأيید  -کندرا ايجاب میديگر نیاز خود زنان آنجامعه و از سوی

های دخترانه، پرستاری، نمايد. تدريس در مدارس و آموزشگاهنمی

که چنانهايی هستند که همديگر، زمینههایو فعالیّتپزشکی 

کنند جامعه به اشتغال مردان در دوران جنگ به وطن خدمت می
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خدمت نیاز دارد و حق دارد آنان را برای اين کار بهها آن زنان در

کار، امری است که حّق سرپرست يا نیازمند بهبگیرد. نیاز زنان بی

بخشد زيرا کارکردن مانع ن رسمیّت میی کارکردآنان را در زمینه

شان در دام فحشا برای تأمین نیازهای زندگیها آن گرفتارشدن

 شود.می

 بنابراين، کارکردن زنان در مشاغلی که با خودشان در ارتباط

است مانند تدريس در مدارس دخترانه، پرستاری، پزشکی و... 

بپردازند و  است که شايسته است زنان در آن به فعالیّتاموری

مجبورشدن زنان به کارکردن در صورت نداشتن سرپرست يا کافی 

آيد و اسالم در اين شمار مینبودن درآمد، يك نیاز اجتماعی به

که در شناسد. اما اينرسمیّت میحالت حقّ کارکردن آنان را به

جامعه اصل بر آن باشد که مانند کشورهای غربی و کمونیستی زن 

است که هرگز ز خانه خارج شود امر غیر معقولیبرای کارکردن ا

اش ی اصلیصورت، زن از وظیفهپذيرد زيرا در اينرا نمیاسالم آن

های روحی، اجتماعی و اخالقی آن ماند و در نتیجه زيانباز می

تواند ادّعا کند ساختار کس نمیبیش از منافعش خواهد بود. هیچ

-یمعیّنی يعنی وظیفهیجسمی، فکری و روحی زن برای وظیفه

است که چنانکه ایگونهاست. اين ساختار بهمادری آفريده نشده
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اش که برای هدف آن وظیفه نپردازد، در حقیقت پتانسیل زيستیبه

است، خاصّی تعیین شده از بین رفته و از هدف اصلی منحرف شده

بر او کار بپردازد اينعلّت وجود نیاز و ضرورتی بهکه بهامّا زمانی

شود امّا پرداختن بدان بدون وجود نیاز مبرّم و خرده گرفته نمی

که -لوحانه ی گذرا و سادهگويی به يك خواستهفقط جهت پاسخ

خواهند بیش از حد از اند و میبسیاری از مردم بدان گرفتار شده

آن لذّت ببرند که از پس از آن طوفان شديدی جامعه را در بر 

رود اسالم آن را بپذيرد و که انتظار نمیاست گیرد، امریمی

هايش بر ترديد يکی از مزايا و برتریرا پاسخ بگويد بیچنانچه آن

که نگريستن به انسانیّت به عنوان يك هستی -ديگر مکاتب را 

 دهد.از دست می -واحد و جدانشدنی است

زمان هم مادر باشد و هم کار کند تواند همگفته می شود زن می

تواند مشکل را حل کند. اين ادن فرزندان به مهد کودك میو فرست

توان به بُطالن آن پی است که با کمی انديشیدن میسخن ادّعايی

ی نیازهای جسمی و مادی و توانند همهها میبرد. مهد کودك

روحی کودك را تأمین کنند و از هر نظر از او مراقبت به عمل آورند 

ی زندگی و ا که تنها برپادارندهتوانند تنها عنصری راما نمی

ی هستی اوست در اختیارش بگذارند. آری! اين عنصر استوارکننده
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همان مهر و محبّت مادری است نه محبّت زنان ديگر. کودك به يك 

اش کسی در مادر کامل نیاز دارد تا حدّاقل در دو سال اوّل زندگی

ش باشد. داشتن آن با او شريك نباشد، حتی اگر آن کودك برادر

-در غیر اين صورت روان کودك مملوء از عقده و استرس خواهد

 20يا  10توان ادّعا کرد که مربّیِ مهد کودك که شد. چگونه می

 یدهد و همهکودك و حتّی تعداد بیشتری را تحت مراقبت قرار می

اند و بر سر تصاحب آن در داشتن يك مادر ساختگی مشتركها آن

کنند، جای مادر واقعی کودك را خواهد ديگر دعوا میبا يك

ی جدال و ستیز که کودکانی که با داشتن غريزهگرفت؟ مگر نه اين

هايشان همچون سنگ سخت شوند قلبديگر بزرگ میبا يك

 گردد و نهال محبّت و دوستی در آن نخواهد رويید؟می

کنند کارکردن به زن، شخصیّت و جايگاه ای ادّعا میعدّه

يابد. دهد در نتیجه به کرامت خود دست میتقلّی میاقتصادی مس

آيا اسالم زن را از داشتن شخصیّت و جايگاه اقتصادی مستقل 

اسالمی از هایاست که در سرزمیناست؟ واقعیّت اينمحروم کرده

ی اصلی ما همان فقر فراگیری نظر قانون مشکلی نداريم. مسئله

-ای باقی نگذاشتهندانهاست که برای مرد و زن منبع درآمد آبروم

ی مردم حلّ آن نیز افزودن بر میزان تولید است تا همهاست. راه
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نیاز شوند و در نتیجه در جامعه نیازمندی اعم از زنان و مردان بی

باقی نماند، نه اينکه زن و مرد بر سر تصاحب مايحتاج زندگی با 

 ديگر رقابت کنند.يك

آمد برای يك خانواده بسیار گويند: وجود دو منبع درای میعدّه

گفته در موارد خاصّی درآمد است. ممکن است اينبهتر از يك

اش صحیح باشد. اما اشتغال هر زن در کاری غیر از وظايف زنانه

داری و تربیّت فرزندان، درحقیقت به بیکاری يك مرد يعنی خانه

دازد انتأخیر میی جديدی را بهانجامد در نتیجه برپايی خانوادهمی

شود که گاه ی مجرّد ماندن جوانان میو باعث افزوده شدن بر دوره

انجامد، پس کدام عقل اقتصادی، در دام گناه میها آن به افتادن

کند؟ اسالم با اجتماعی يا اخالقی اين هرج و مرج را تأيید می

اش که هدف از آفرينش اوست ی اولیّهاختصاص دادن زن به وظیفه

است، به جانب بشری و نیاز جامعه پاسخ غ رسیدهو در آن به نبو

-ی مرد گذاشته بهعهدهی زن را بهگفته است. همچنین تأمین نفقه

طوری که مرد قادر به گريز از بار مسئولیت آن نیست تا ذهن زن از 

-یيابد و همهاش رهايینگرانی نسبت به تأمین نیازهای زندگی

ارزشمند  یمراقبت از میوهتالش و پتانسیل خود را صرف تربیت و 

درخت بشرّيت يعنی فرزندان نمايد. همچنین در اجرای اين وظیفه 
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است تا حّدی که يکی مند کردهاو را از حمايت و احترام کامل بهره

از ايشان پرسید: چه کسی  (سَلَّموَوَآلِهِعَلیهِاهللُاز ياران پیامبر)صَلَّ 

-اهللُنیك من است؟ پیامبر)صَلَّی مردم سزاوار رفتار بیشتر از همه

( فرمود: مادرت! آن فرد پرسید: بعد از او چه کسی سَلَّموَوَآلِهِعَلیهِ

سزاوار رفتار و تعامل نیك است؟ پیامبر باز هم فرمود: مادرت! مرد 

برای سوّمین بار سؤال خود را تکرار کرد. پیامبر باز هم در پاسخ 

ید: پس از مادرم چه کسی فرمود: مادرت! آن مرد باز هم پرس

-من است؟آنگاه پیامبر)صَلَّیرويی و رفتار پسنديدهسزاوار خوش

 1«.سَلَّم( فرمود: پدرتوَوَآلِهِعَلیهِاهللُ

خواهد بدان بپردازد کدام ای که زن مسلمان میپس آن قضیّه

 خواهد به حقوق برابری يا مردان دست يابد؟ آری!است؟ آيا زن می

-ادهطور نظری و عملی به او دبرابر قانون، اين حق را بهاسالم در 

 است.

خواهد استقالل اقتصادی و آزادی تعامل مستقیم با آيا می 

وق آورد؟ آری! اسالم اولین مکتبی بود که اين حقدستجامعه را به

 رسمیّت شناخت. را برای زن به

                                                           
 اند.. بخاری و مسلم آن را روايت کرده 1
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نه خواهد حقّ تحصیل علم را به دست آورد؟ آری! اسالم آيا می

 را بر زن واجب کرده است.تنها اين حق را به او داده بلکه آن

ی خودش به عقد کسی درآورده خواهد بدون اجازهآيا زن می

نشود بلکه حتّی خودش از مردان خواستگاری کند؟ آيا زن انتظار 

اش عمل ی همسریدارد که تا زمانی که به طور شايسته به وظیفه

ه کخواهد زمانی ای رفتار شود؟ آيا میهطرز شايستکند، با او بهمی

شود، حّق اجرای طالق و جدايی را احساس کند با او بدرفتاری می

ی اين حقوق را به زن داده و دست آورد؟ آری! .. اسالم همهبه

 است.مردان را به مکلّف به دادن آن به زنان کرده

 آورد؟ آری! زن دردستخواهد حّق کارکردن را بهآيا زن می

 اسالم چنین حقّی دارد.

سواد، عقب مانده، تحقیر زن در بیشتر کشورهای اسالمی بی

 شده و فاقد هرگونه کرامت و عزّتی است، در فساد مادّی و معنوی

ور است و... آری! اين حقیقت دارد. اما چه کسی مسئول به غوطه

 وجودآوردن آن است؟ اسالم و تعالیمش يا ديگران؟

برد، به زمین از آن رنج میزن در مشرقباری که وضعیت اسف

شرايط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روحی آن سرزمین 

گردد که بايد بدان توجه کرد تا بدانیم که منشأ اين فساد برمی
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ی بصیرت در صدد اصالح آن برآيیم. قربانیان کجاست تا با ديده

چنین وضعیتی فقط زنان نیستند بلکه اگرچه در تظاهر وضعیت 

برند. مرد با مینیز در چنین وضعیتی به سرها آن هتری دارند اماب

خواهد قدرت کند زيرا میرحمی با همسرش رفتار میخشونت و بی

اند، در خانه به زنش ثابت و شخصیّتی را که در جامعه از او گرفته

 کند.

 است؟ آيا اسالمآيا اسالم وجود فقر در جامعه را روا دانسته

ای از درجهست که از نظر اقتصادی جامعه را بههمان مکتبی نی

ر د نهُ(عاهللُتعادل رسانده بود که در دوران عمر بن عبدالعزيز)رَضیَ 

آن هیچ انسان نیازمندی وجود نداشت که خواستار دريافت زکات 

 باشد يا آن را بپذيرد؟

است بار بر روی زمین عملی شدهاست که يكاين همان اسالمی

کردن آن در جامعه مکتبی است که امروزه خواستار عملیو همان 

طور عادالنه است که ثروت را بههستیم. آری! اسالم همان نظامی

کند تا اموال فقط در های مختلف جامعه تقسیم میدر میان گروه

های مختلف میان ثروتمندان گردش نکند و سطح زندگی گروه

زدگی بیزار است و ا از رفاهکند زيرديگر نزديك میجامعه را به يك
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ی فقر داند. همچنین به شدّت مخالف وجود پديدهآن را حرام می

 کند.در جامعه است و برای از بین بردن آن تالش می

زمین است که چنانچه فقر عامل اصلی مشکالت زنان مشرق

کن شود مشکل اصلی جامعه حل خواهد شد و زن به کرامت ريشه

يافت. در اسالم زن مجبور نیست برای  و شخصیّتش دست خواهد

اگرچه اين امر حّق -اش کار کند آوردن مايحتاج زندگیبه دست

شود اما افزايش سطح ثروت عموم مردم باعث می -طبیعی اوست

به  -که آن را جز برای خود خرج نخواهد کرد-سهم زن از ارث 

ه تنهايی باعث احترام گذاشتن مرد به او شود. همچنین زن را ب

را از دست ها آن تمسّك به حقوقش که بیم از مبتال شدن به فقر

 خواند.داده است فرا می

عالوه بر اين از ديدگاه اسالم، ارزشمندترين فرد جامعه، 

ترين يا پرهیزگار ترين انسان است نه ثروتمندترين، قوی

های انسانی به اين سطح برسد که ارزشبانفوذترين فرد. زمانی

 بود بلکه معیارعلت ضعفش نخواهدبرای تحقیر زن بهديگر مجالی 

-ی مرد با زن خواهدرفتاری و تعامل پسنديدهانسانیّت همان خوش

 عنوانهبرا ت، آنصراحسَلَّم( بهوََوآلِهِعَلیهِاهللُبود که پیامبر)صَلَّ 

 فرمايند:است. ايشان در حديثی میمعیار انسانیّت قرار داده
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 «یأَهْلِخَْیرُکُمْ ِلأَْهلِهِ وَأَنَا خَْیرُکُمْ لِ خَیُْرکُمْ، »

است که در تعامل با همسرش از ديگران بهترينِ شما، کسی» 

 1«.شما بهترمیبهتر باشد و من در برخورد با همسرانم، از همه

زمین بنابراين وضعیّت بغرنجی که در برخی مناطق مشرق

م شرق از روی مرداش دنبالهکنیم سبب اصلیمشاهده می

ها است چنانکه وضعّیت زنان غربی برخالف آنچه انحرافات غربی

حدّ يك کشند بهتصوير میپردازشان بهای دروغهای رسانهغول

-یبر خالف جامعهاست. حیوان يا بدتر نیز تنّزل کردهبرده يا يك

اش طورکلّی در غرب بايد برای رفع نیازهای زندگیاسالمی، زن به

ان کردن بر زنزيرا قوانین آنها، مردان را ملزم به هزينهکار کند 

 % 89نمايد. در گزارش ديگری از وزارت کار آمريکا آمده که: نمی

 از خدمتکاران و کارگران نظافت، زنان هستند.

 : منبع: وزارت کار آمريکا

http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm 

زن غربی در بیرون مشغول کار شده و با مردان همچنین 

درآمیخته و در معرض ظلم و ستم، سر کیسه کردن و آزار جنسی 

از زنان  % 78قرار گرفته است که آمار بسیار بااليی هم دارد. 

                                                           
 .513 /1 "السلسلة الصحیحة"آلبانی در .  1

http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm
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موجود در نیروهای مسلح از طرف همکاران نظامی خود مورد اذيت 

 اند.و آزار جنسی قرار گرفته

 (Veterans Affairs)منبع: وزارت آمريکايی 

http://www.rehab.research.va.gov/jour/08/45/3/pdf/St

reet.pdf 

است کردن زنان غربیاينها بخش کوچکی از ثمرات بیرون کار

که عالوه بر خستگی روحی و جسمی، موجبات تغییرات عمیق 

 عاطفی و فیزيولوژيکی و همچنین فروپاشی بنیان خانواده و هرج و

 اکنون در کشورهایچیزی که هم آورد،بار میمرج در جامعه را به

 زند.به اصطالح متمّدن و آزاد!! موج می

شناسد اما هرگز رسمیّت میی جنسی را آشکارا بهاسالم غريزه

عنوان يك اصل قرار در پرتگاه غرايز آن را آزاد نگذاشته و به

ا شود تمطلق بر مردم چیرهطورپذيرد که بهاست و هرگز نمینداده

ا که اسالم زن و مرد رآن به زندگی بنگرند. اينیهمردم از دريچ

معنای سقوط انسان کند، بهديگر میملزم به رفع نیاز جنسی يك

مردم به  به گرداب غرايز نیست بلکه هدف اسالم، دستیابی

شان را به شان است تا اين نیازها فکر و انديشهنیازهای ضروری

 شان در امورصرف نیروی را ازخود مشغول نسازد و در نتیجه آنان

 واال همچون کار، هنر يا عبادت باز ندارد.

http://www.rehab.research.va.gov/jour/08/45/3/pdf/Street.pdf
http://www.rehab.research.va.gov/jour/08/45/3/pdf/Street.pdf
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 نها(عَ اهللُ است، امّ المؤمنین عايشه)رَضیَدر تاريخ روايت شده

که در صدر اسالم در امور سیاسی شرکت نموده و سپاهی را 

رهبری کرده و در جنگ حضور يافته بود، با مردان از پشت پرده 

ه از نامحرم فروداشتن، اخالقی بود که کرد! حیا و ديدصحبت می

کند که فقط به زنان اختصاص نداشت. تاريخ همچنین روايت می

 د.احیاتر بوبسَلَّم( از دوشیزدگان وَوَآلِهَِعلیهِاهللُپیامبر)صَلَّ

برد. اما راهش سر میترديد زن شرقی در وضعیّت بدی بهبی

است زيرا زن یمودهبرای بهبود وضعیّت راهی نیست که زن غربی پ

 غربی شرايط و انحرافات خاص خودش را دارد.

راه ما برای اصالح اشتباهات در زندگی زن و مرد، بازگشت به 

 رد، پیرما اعم از زن و میاست. تنها راه نجات همه راه و نظام اسالم

د است که بايراه اينآوردن بهو جوان فقط شريعت اسالم و ايمان

کار گیريم. در مان را در راه آن بهر و احساساتی تالش، فکهمه

 اين رسالت آسمانی ايمان بیاوريم و برایصورت زمانی که بهاين

ا داريم تالش کنیم نظام اسالم بر مچه بدان ايمانکردن آنعملی

خود باز جایچیز بدون ظلم و طغیان بهفرما خواهد شد و همهحکم

 خواهد گشت.

*** 
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 مسائل مالکیت و معامالتشبهه: قضاوت در 

ها در اسالم را نادرست دانسته و جناب دکتر برخی مالکیّت

گونه به است و بدينرا ناعادالنه خواندهها آن قضاوت بر اساس

 دهیم.ارث، معامالت و... تاخته است که بدان پاسخ می یمسئله

ی تعیین امور شناس دربارهشناس و رواندانشمندان جامعه

ديگر کتسابی در رفتار، احساسات و افکار انسان با يكفطری و ا

ی طورطبیعی دربارهبهها آن اختالف بسیار شديدی دارند. همچنین

-دارند که آيا يك گرايش فطری ی مالکیّت فردی اختالفمسئله

است، که انسان صرف نظر از عوامل پیرامونی به طور ذاتی آن را 

آيد. به وجود میپیرامونی و محیطی بهداراست يا از تأثیر شرايط 

ها و بازیشود کودك به اسبابچه باعث میعبارت ديگر آن

وسايلش دلبستگی نشان دهد، کافی نبودن آن وسايل برای وی و 

-آوردن آن اسبابساير کودکان و تالش آنان برای به دست

 کودك و يك اسباب بازی داشته 10که هاست. بنابراين، زمانیبازی

اشیم ناگزير بر سر تصاحب آن، جدال و دعوا خواهندکرد. اما ب

باشد، اسباب بازی وجود داشته 10کودك  10که برای همین زمانی

کرده و دعوا و بازی خود بسندهبه اسبابها آن هر کدام از

 آمد.کشمکش به وجود نخواهد
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 بايد چند نکته را يادآوری کنیم:

 ت با قاطعیت و صراحت اعالماوالً: هیچ دانشمندی نتوانسته اس

کند که مالکیّت فردی يك میل فطری نیست بلکه حدّاکثر ادّعای 

دلیل قاطعی مبنی بر فطری است که هیچآنان در اين زمینه اين

 گفته و نفی قطعیبودن آن وجود ندارد. بايد دانست که میان اين

دلیل قطعی بر نفی آن آن تفاوت وجود دارد. چنانچه آنان يك

دادند شتند در نفی صريح مالکیّت فردی ترديد به خود راه نمیدا

شان از علت داشتن احساسات و گرايشات کمونیستیبهها آن زيرا

 آن بیزارند.

کنند، در ها و کودکان که آنان مطرح میبازیثانیاً: مثال اسباب

فاقد داللت و رسايی است زيرا ها آن ی خواسته و مقصودزمینه

ها آن باشد و میانبازی وجود داشتهاسباب 10ودك و ک 10چنانچه 

میل فطری ها آن دعوا به وجود نیايد، اين بدان معنی نیست که در

کند نکته را اثبات میبه مالکیّت فردی وجود ندارد بلکه فقط اين

است به گرايش در حالت تساوی و تعادل میان افراد ممکنکه اين

میان افراد ارضا شود. عالوه براين، در ی ايجاد برابری مطلق وسیله

شود در صورت فقدان عامل هايی مشاهده میچنین حالت

بازی کنند با گرفتن اسباببازدارنده بسیاری از کودکان تالش می
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آورند!! دستچه در اختیار دارند بهديگران، چیزی بیش از آن

ا را ها، اسالم هرگز اين ادّعنظر از اين ادعاهای کمونیستصرف

پذيرد که مالکیّت شخصی به خودی خود عامل ظلمی است که نمی

شود بلکه ظلمی که در اروپا و ساير نسبت به بشر روا داشته می

وجود آمد، از مناطق خارج از جهان اسالم همراه با مالکیّت فردی به

ثروتمند، همزمان ]حکومت،[ قانونگذاری و یآن ناشی شد که طبقه

ابراين، طبیعی بود که به نفع خود قضاوت نمايد کرد. بنقضاوت می

و قوانینی وضع کند که در جهت حفظ منافع آن و ناديده گرفتن 

ندارد.  حاکم وجودیمنافع ديگران باشد. اما در اسالم طبقه

کنند نمیی مشخصی از افراد جامعه قوانین را وضعهمچنین طبقه

ديدگاه اسالم با هم گذار فقط خداوند است و مردم از بلکه قانون

دارند، اما در ديگر تفاوتبرابرند و فقط از نظر تقوا و پرهیزگاری يك

شود با هم ی همگان اجرا میمقابل قانونی که به طور يکسان درباره

 برابرند.

مردم است که آزادانه از سویامر، فردیدر اسالم حاکم يا ولیّ

اجتماعی یطبقه کردن، از نظرشود. پس برای حکومتانتخاب می

براين، او پس از به است. عالوه فاقد هرگونه برتری بر ديگران

را وضع نکرده بلکه از حکومت رسیدن جز اجرای قانونی که او آن
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است، هیچ اختیاری ندارد. همچنین نفوذ و سوی خداوند وضع شده

است نه چیز او بر مردم از اجرای قوانین شريعت برخواستهیسلطه

ابوبکر، اولین جانشین پیامبر]پس از بیعت مردم با وی[ گفت: ديگر. 

ی شما از فرمان خدا اطاعت کردم شما هم از که دربارهتا زمانی»

من اطاعت کنید. اما چنانچه نسبت به خدا نافرمانی کردم، شما 

 «. ی اطاعت از من را به عهده نداريدديگر وظیفه

قانونی بر ديگران پس او خودش فاقد هرگونه مزيّت و برتری 

ای در زمینه خود يا ديگری حق ويژهآن بهیوسیلهبود تا به

 ای از مردم بردادن طبقهگذاری بدهد. بنابراين، او حقّ برتریقانون

توانست مورد نفوذ چنین نمیطبقات ديگر را نداشت هم

و به ها آن داران و ثروتمندان قرارگیرد تا برای حفظ منافعسرمايه

نمايد. بنابراين در نظام اسالمی، ساير مردم قانون وضعزيان 

ی کنند بلکه مانند بقیهداران برای خودشان قانون وضع نمیسرمايه

حقوق و یبردار قانون عامی هستند که در زمینهمردم تابع و فرمان

 مساوی است.ها آن یکرامت انسانی میان همه

می را با حسن نیّت شود و منافع عمواسالم در روياها غرق نمی

کند بلکه با وجود معاوضه نمی -نیستهست و گاهیکه گاهی-

ی تربیت، تهذيب و پاکی نفس انسان، با ديدهعنايت فراوان به
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نگرد و با تصويب قوانین سنجیده و بینی به امور جهان میواقع

بختی مادی و ی ثروت، سعادت و خوشاستوار برای توزيع عادالنه

ی سوم در اين کند .. هم چنان که خلیفها تضمین میمعنوی بشر ر

حکومت از به یی قدرت و سلطهخداوند به وسیله»باره گفته است: 

توان مردم را از آن وجودآمدن يا وقوع اموری که با قرآن نمی

پس دريافتیم که در تاريخ اسالم، «. کندبازداشت، جلوگیری می

و ستم وجود داشت. اسالم  عمالً مالکیّت فردی بدون همراهی ظلم

مالکیّت فردی را به طور مطلق مجاز اعالم نکرده، بلکه با صراحت 

افراد جامعه یعمومی، دارايی مشترك همهنموده که درآمدهایبیان

است. در نتیجه هرجا که عدالت اقتضا کند، مالکیّت فردی را 

دن کشاناجتماعی از ظلم و به ذّلت تحريم و در مواردی که نظام

سرکش در امان بماند، آن را مباح هایخدا توّسط انسانبندگان

 است.اعالم کرده

 -اروپايی-در اين جا مثال ديگری را از کشورهای غیر مسلمان 

ها ها و فرانسویها، آمريکايیکنیم. انگلیسیبرای شما مطرح می

کشورها به برتری نژاديشان بر ديگران تأکید که بیش از مردم ساير

-نظام ترين مّلت و از نظر تعادل کنند که پیشرفتهرند، ادّعا میدا

-جهان هستند. بااين مردم دوستی سرآمد و الگویطبقاتی و نوع
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اند بلکه بزرگترين کاری که مالکیّت فردی را الغا نکردهها آن وجود

ثروت در یاست که توزيع عادالنهاند ايندر اين زمینه انجام داده

ای که فاصله و شکاف اند؛ به گونهافراد جامعه را تضمین کردهمیان 

امکان میان  کند و در حدّ هم نزديكطبقاتی موجود در جامعه را به

در اين زمینه بیش ها آن آورد. وجودمزد تعادل بهمیزان کار و دست

ی ]اقتصادی و اجتماعی[ ای از انديشهکشورها، گوشهیاز همه

حال امثال دکتر ُسها هیچ ديواری اند باايندهاسالم را عملی کر

 کوتاهتر از اسالم نیافته است و آن کشورها را ناديده گرفته است!!

اساس بنا شده که فرد، موجود مقدّسی است داری بر اينسرمايه

بنابراين،  1تواند آزادی او را محدود يا سلب کند.که جامعه نمی

شناسد البته چندين رسمّیت میحدّ و مرزی را بهمالکیّت فردی بی

داری سال قبل و از بیم گسترش کمونیسم، در کشورهای سرمايه

شد، تا چند سال پیش ی مالکیّت فردی کاستهمقداری از دايره

در انگلیس تحت مالکیّت  -که منبع درآمد عمومی هستند-معادن 

 .افراد قرار داشتند. البته هنوز هم در آمريکا چنین وضعیّتی دارند

                                                           
توزيع الثروة فی االسالم. عبدالسمیع المصری. مکتبة وهبة.  . بنگريد به: عدالة 1

 میالدی. 1986چاپ اول. 
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است که فرد ی فرد و جامعه بدين ترتیبامّا ديدگاه اسالم درباره

نظر به عنوان فردی داند: از يكزمان دارای دو جنبه میرا هم

نگرد در گروه بدان میعنوان عضو در يكديگر بهمستقل و از سوی

آورد بنابراين، شمار نمیديگر بهنتیجه فرد و جامعه را جدا از يك

ی متوازن و متعادل است اش نمايانگر اين انديشهاقتصادیمبانی 

داری قرار دارد و که در حدّ فاصل میان کمونیسم و سرمايه

مثبت موجود در هر دو نظام را بدون گرفتار شدن در هایجنبه

-دلیل، مالکیّت فردی را بههمینسازد. بهشان عملی میانحرافات

کند آن حدودی تعیین میبرایشناسد، امّا رسمیّت میطورکلّی به

-آن شود. همچنین به جامعه يا ولیّهایوجودآمدن زيانتا مانع به

دهد هرگاه احساس کند تنظیم ی آن اجازه میعنوان نمايندهامر به

نفع همگان است بتواند اين کار را انجام يا تعديل اين مالکیّت به

 1دهد.

-ل خود را نزديكسال پیش تاکنون يکی از اصو 1300اسالم از 

ديگر و تحريم ی طبقاتی میان افراد جامعه به يكکردن فاصله

حدّ و مرز و از بین بردن محرومیّت زدگی و خوشگذرانی بیرفاه

                                                           
. شبهاتی پیرامون اسالم. عالمه محمد قطب. مترجم: عبدالباسط عیسی زاده. نشر  1

 احسان.
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شده است. امّا تحقّق اين امور را فقط به قوانین تصويبقرارداده

ی مردم به خداوند کند بلکه عالوه برآن، بر باور و عقیدهواگذار نمی

نیز تأکید دارد. همچنین در کشورهای اسالمی ها آن خیرخواهی و

ها را افراد مستمند اداره و است که آسیابعادت چنین بوده

آنها در دست مالکان و یکردند و ادارهآن امرار معاش میازطريق

 را به کشاورزان تحمیل کنند!داران نبوده تا استفاده از آنزمین

ثروتمندان بدون هیچ توقّعی خودشان بايد گفت که در اسالم 

 زديکیدر مقابل اين کار نها آن دادند زيراداوطلبانه آن را انجام می

آوردند. دست میخداوند و توفیق در انجام کامل بندگی او را بهبه

ا است که بر اساس عقیده برپاين تفاوت قطعی و آشکار میان نظامی

است. در اوّلی خدمات شده، با نظامی که فاقد عقیده و باور 

-آيد که انسان بهحساب میاجتماعی و کمك به ديگران عبادتی به

شود اما در دوّمی يك کار آن به خداوند نزديك مییوسیله

-کند بیشترين نفع را بهاست که در آن هر طرفی تالش میتجاری

ت دست آورد و کمترين هزينه را بپردازد و در پايان غلبه و موفقیّ

 کس که حق با اوست.فرد نیرومند و قوی خواهد بود نه آناز آن 

*** 
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ای برای اسالم چه برنامه ،شبهه: درمورد ارث

 های خود دارد؟بندیتقسیم

گذاری و دينی ترين منبع قانونترين و اصلیمهم-در قرآن 

 آمده است: -مسلمانان

 1لِلذَّکَرِ مِْثلُ حَظِّ اْلأُنْثََییْنِ

 «.ارث[ به اندازه ی سهم دو زن استسهم يك مرد ]از »

اين امر يك حقیقت است، اگرچه اسالم در ارث سهم بیشتری 

ی ماداست اما در مقابل او را مجبورکرده تا نیازهایبه مرد داده

رای بخواهد تا اموالش را اش را تأمین کند. اسالم از زن نمیخانواده

اش باشد وادهديگران خرج کند، مگر اين که او تنها سرپرست خان

هايی بسیار اندك و نادر ی نظام اسالم چنین حالتکه در سايه

خواهد بود زيرا مرداِن خويشاوندش مانند پدر، پدربزرگ، عمو، 

 دايی و... حتی اگر نسبت خويشاوندی دوری هم با او داشته باشند

مکلّف به دادن نفقه به او هستند. پس آن ظلمی که طرفداران 

 مطلق زن و مرد ادّعايش را دارند، کدام است؟ مساوات و برابری

                                                           
 11. سوره النساء، آيه  1
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ه بنابراين، بايد مسأله را براساس منطق، تجزيه و تحلیل کرد ن

ق گروه، ثروت موروث تعلّعنوان يكاحساسات و ادّعا. به زنان به

ود خخود خرج کنند. مرد نیز ثروت را از آنِ را برایگیرد تا آنمی

برای همسرش و سپس برای ی اوّل کند تا آن را در مرحلهمی

اد خانواده و فرزندانش هزينه کند. حال خودتان بینديشید و با اعد

گیرد. اگر در يك سهم بیشتری میو ارقام حساب کنید که کدام

ی ثروتشان را موارد استثنايی مردانی وجود داشته باشند که همه

برای خودشان هزينه کنند و از ازدواج و تشکیل خانواده امتناع 

الت حکنند، بايد دانست اينها موارد نادر و کمیابی هستند. بلکه در 

طور اجباری و نه داوطلبانه سرمايه و طبیعی و عادّی مرد به

طور طبیعی يك زن در ای که بهاش را برای تشکیل خانوادهدارايی

 کند..آن نقش همسر را دارد، هزينه می

شوهرش حق ندارد ديگر زن هراندازه که ثروتمند باشد، از سوی

جز با رضايت کامل او در اموالش دخل و تصرّف کند اما مرد موظّف 

است به همسر ثروتمندش نیز نفقه بدهد گويی زن فاقد هرگونه 

اموال و دارايی است و هرگاه مرد از دادن نفقه خودداری کرد، يا در 

مقايسه با درآمدش خساست و بخل ورزيد زن حق دارد از او 

دادن نفقه يا حالت، شريعت اسالم مرد را بهدراينشکايت کند. 
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ات ديگر يیجزجدايی از همسرش وادار خواهد کرد. آيا با ذکر اين

ی مقدار واقعی سهم زن از مجموع ثروت باقی ای دربارهشبهه

های ماند؟ آيا در موقعیّتی که مرد مسئولیّت و پرداخت هزينهمی

و برابری مرد در مقابل زن، بیشتری را بر عهده دارد، داشتن سهم د

 آيد؟يك امتیاز واقعی به شمار می

آمده از دستنسبت فقط در اموال بهها، ايناينیعالوه بر همه

-است که براساس عدالت پروردگار  راه ارث و بدون رنج و زحمت

تقسیم ها آن میان -استکه مبتنی بر میزان نیاز افراد بدان

شده برای هرکدام افراد و وظايف تعیین شود. معیار، میزان نیازمی

ی اموال اکتسابی که فرد از طريق از زن و مرد است. اما در مسئله

مزد و حقوقی که در آورد، مانند دستدست میتالش خودش به

کند يا سود تجاری يا درآمد زمین مقابل انجام کاری دريافت می

ی اين زيرا همهکشاورزی و... میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، 

مزد زن و موارد از معیار ديگری يعنی برابری میان تالش و دست

ی گونه ظلم يا شبههکند. بنابراين، در اسالم هیچمرد پیروی می

ظلمی نسبت به زن وجود ندارد و بر خالف تصوّر دشمنان اسالم و 

اطّالع از دين هرگز مسئله بدين صورت برخی از مسلمانان کم
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زش و جايگاه زن در اسالم، نصف ارزش و مقام مرد نیست که ار

 باشد و ما با اعداد و ارقام مشاهده کرديم که اين امر صحّت ندارد.

*** 

 های اسالمیشبهه: مجازات

ترتیب در اين بخش، پس از تعريفی مختصر از حدود اسالمی به

 افکن پاسخ خواهیم داد به إذن اهلل.به شبهات دکتر! شبهه

 اسالمی:حدود 

معنی فاصله و مانع بین دو هاست که ب "حدّ"جمع  "حدود"

که چیزی را از چیزی ديگر جدا کند از . گويند چیزیچیز است

ا ي، يعنی حريم خانه و حريم زمین جمله حدود الدّار و حدود االرض

 .مرزهای خانه و مرزهای زمین

، ت شرعمعنای منع است و در اصطالحابه "حدّ"زبان عربی  در

اين حدود،  اغلب گويند چونمی "حدود" عقوبات و کیفرها را

که برای از بازگشت مجدّد به گناهی ها آن بعد از اجرای گناهکار را

معصیت را  دارد. و گاهی خود گناه و، باز میاست کیفر شدهآن 

  گويند.می "حدّ"

 تلك حدود اهلل فالتقربوها
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در پیشگاه خدا است پس بدانها اينها که برشمرديم معصیت »

 «.مشويد نزديك

جهت حق اهلل اجرا که بهشرعاً عقوبت و کیفری است  "حدّ"

داخل حدود نیست چون میزان آن  "تعزير"گردد. بنابراين می

-گرديده به رأی و نظر حاکم شرع موکول معیّن نشده و نوع آن و

ص حقّ شود چون قصااست و قصاص نیز از تعريف حدود خارج می

 1بشر است نه حّق اهلل.

 

*** 

 شبهه: توضیحی پیرامون جرم و مجازات

همین دلیل جُرم، غالباً تجاوز فرد نسبت به گروهی است. به

طه ی چگونگی رابها دربارهی جُرم و مجازات با ديدگاه ملّتمسئله

 میان فرد و جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.

عنوان اصل قرار فرد را بههايی که مانند کشورهای غربی ملّت

ی را محور همهروی کرده و آندهند، در تقديس فرد زيادهمی

ها را در تالشآورند. همچنین همینشمار میزندگی اجتماعی به
                                                           

انتشارات السنة. مؤلف: سید سابق. مترجم: دکتر محمود ابراهیمی. چاپ دوم. . فقه 1

 آراس. فص حدود.



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2596 

 

برند. کار میفرد بهآزادی کنترلیجامعه در زمینهپايمال کردن حقّ

ارد. اين ی جُرم و مجازات نیز وجود داين اختالف ديدگاه درباره

که او ی اينبهانه کشورها به فرد مُجرم لطف فراوانی کرده و به

های روانی يا اختالالت روحی و قربانی وضعیّت فاسد يا عُقده

است، او را مورد مِهر و است و قادر به کنترل اعصابش نبودهروانی

امکان برای کاستن از دهند. درنتیجه درحّد محبّت فراوانی قرار می

ويژه در جرايم گیرند و بهکار میات، نهايت تالش خود را بهمجاز

را از ها آن شود که تقريباًها افزوده میحدّی بر اين تالشاخالقی به

 کنند.ی جرايم خارج میدايره

ای دارد زيرا بدون ی جُرم و مجازات نگاه ويژهاسالم به مسئله

پردازد و در نمیها ريزی و تحلیل به وضع و اجرای مجازاتبرنامه

اين مسئله ی مکاتب جهان از منظر خاصی بهباره در میان همهاين

اتّفاقی گاهی با ديدگاه کشورهای  ای که برحسبگونهنگرد بهمی

گرايان. اما در هر حال معیار فردگرا مطابقت دارد و گاهی با جامعه

ی شرايط پیرامونی در آن، عدالت و اعتدال است و همواره همه

زمان از ديدگاه فردی که مرتکب قوع جُرم را در نظر دارد و همو

ی ای که جرم در آن به وقوع پیوسته به پديدهجرم شده و جامعه

ای تعیین نگرد. سپس برای آن مجازات عادالنهجرم و جنايت می
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ها و افراد های گروههای منحرف يا خواستهکند که تابع ديدگاهمی

 نیست.

است کرده که ممکنای را تعیینهای بازدارندهاسالم مجازات

طور سطحی و بدون تعمق و انديشه بدان بنگرد، برای کسی که به

وانین قنظر بیايد. اما اين دين هرگز اين آمیز بهرحمانه و خشونتبی

د ياباين ضمانت دستکه در ابتدا بهرا عملی نخواهد کرد، مگر آن

يا وجود ضرورتی مرتکب جُرم که فرد مُجرم بدون داشتن توجیه 

 شده است. 

آری! اسالم مجازات دزدی و سرقت را قطع دست سارق قرار 

داده است. اما هنگامی که اين شبهه وجود داشته باشد که سرقت 

است هرگز اين مجازات را به علت فقر و گرسنگی اتفاق افتاده

 ی سارق عملی نخواهد کرد.درباره

متأهّلی که مرتکب زنا شوند در اسالم مجازات مرد و زن 

متأهل بودن فرد زناکار و ها آن سنگسار است. اما شرط سنگسار

ها آن در حال ارتکاب زنا، يعنی رؤيّتها آن نفر بر ديدن 4شهادت 

نفر آن  4که اين ایدر حال کم اهمیّت شمردن فحشاست؛ به گونه

رده زن و مرد متأهّل را در حال انجام اين عمل قبیح مشاهده ک

 باشند.
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است، شرايطی هايی که اسالم تعیین کردهی مجازاتآری! همه

 دارند.

هايی که ی همه مجازاتچه سیاست اسالم را در زمینهچنان

کند يابیم که اوالً: اسالم تالش میتعیین کرده برّرسی نمايیم در می

شود پاك جامعه را از وجود عواملی که منجر به وقوع جرم می

کند و در عادالنه های بازدارنده را وضع میاً: مجازاتسازد. ثانی

که بدون وجود توجیه معقولی، اقدام بودن اين مجازات علیه کسی

کند ترديدی وجود نخواهد داشت. چنانچه به ارتکاب جرم می

های جرم نباشد يا جامعه به هر عّلتی قادر به از بین بردن زمینه

تی مطرح باشد در اين صورت ی اين امر به هر نحوی شبهادرباره

علت وجود اين شرايط آسان کننده، اجرای حد بر مجرم ساقط به

گردد و متناسب با شدّت وضعیت اضطراری يا میزان مسئولیّت می

-در انجام کار خِالف، حاکم اقدام به آزادی مجرم يا اجرای مجازات

 1کند.های جايگزين، نظیر شلّاق و زندان می

*** 

                                                           
. شبهاتی پیرامون اسالم. عالمه محمد قطب. ترجمه: عبدالباسط عیسی زاده. نشر  1

 .1388احسان. چاپ اول 
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 حدود

 حدّ زِناشبهه: 

بیشتر  ها از همهبسیار برپا شد و غربی زِنا جنجال در تحريم

 عفّتییگويند: چرا بايد زنا و بمی اند. آنانگناه اين طرفدار ارتکاب

 مشقّت را به ، خويشتنتمايالت با سرکوب باشد و چرا مردم ممنوع

آزاد  جنسی ایو در لذّته نفس هایافکنند؟ چرا افراد را در خواست

 ؟چیست امور برای اين ؟ تحريمنگذاريم

 و يا به گندم خرمن به که است کِرمی همچون مفاسد اخالقی

سازد. آثار می را متالشیافتد و مغز آنمی جامعه ابريشم یطاقه

 باالخره ناپديد باشد ولی چند صباحی استمفاسد ممکن اين شوم

 سازمان خود را ظاهر خواهد کرد و سپس شتناكوح یچهره

-يكبه گرديده سست هايشپايه که ساختمانی همچون اجتماعی

 حقیقت اين فراوانی، با شواهد . تاريخفرو خواهد ريخت از هم باره

 طبیعی قانون از اين تاکنون مّلتی هیچ که طوری به را تأکید کرده

 دگرگونی در آن که خداوند است سّنت اين». استمستثنا نبوده

رود در می مسیر تکامل به زندگی آخر چگونه 1«.يافت نخواهی

                                                           
  23. سوره فتح، آيه  1
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را  و انحطاطی تنزل هرگونه باشند که داده اجازه انسان به کهحالی

 از دست را در لذايذ حیوانی نیرويش خود خريدار باشد و تمامبرای 

 برايش ديگر نیرويی بند وباریبی رخصت با وجود چنین بدهد.

باال  جهان سوی به هم قدمی آن کمك ماند تا بهنمی ذخیره

 1بردارد.

 چگونه آيد کهمی پیش سوال اين تازه بگذريم اينها کهیاز همه

 ناموس جايز است که ناموس ديگری را بدزدد يا به برای شخصی

از  باشد که داشته حق کند؟ يا چرا زن تجاوز و خیانت ديگری

را بکار  خود آنان فرزند نامشروع بدزدد و درباره همسرش عواطف

بر  و غیرت پرستیگويید احساسات ناموسببندد؟ شايد می

 با توجّه ؟ ولیاست شرق افتادهعقب یجامعه از مختصات معشوق

 غرب متمّدن اصطالح به در جوامع ودکشی کهو خ قتل حوادثبه 

نیز  در آنان دو احساس اين که ، خواهید دريافتشده متداول

 و چنین گرديده توأم محیط آن حیوانی وجود دارد. منتها با آزادی

                                                           
. در زمان کنونی بیشترين نیروی کار و انديشمند در جهان غرب را يا مهاجران  1

بند وباری اخالقی دچار نیامده بیهايی که به منجالب دهند و يا غربیتشکیل می

 باشند.
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ی آماری ارائهوار بهانگیزد. که خالصهبر می را در میانشان جرايمی

 پردازيم:خاطر همین روابط نامشروع میبهخشونت علیه زنان 

میلیون زن در آمريکا از طرف همسر يا  3ساالنه حدود 

پسر خود در معرض تعدّی جسمی )کتك زدن( قرار دوست

 گیرند.می

 منبع: سايت رسمی حکومت واليت نیوجرسی آمريکا:

http://www.nj.gov/dca/dow/publicatio...actsheet06.p

df 

ی جسمی از طرف از زنان در آمريکا در معرض تعدّ % 22,1

 اند.پسر خود قرار گرفتههمسر يا دوست

 http://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/181867.txt 

 آرام ایلحظه غريزه خیزد. اينبر می جنسی غريزه زنا از تحريم

 اصالح برایکند. اسالم می دعوت گناه را به انسان ندارد و همیشه

 .استما نهاده پایپیش مختلفی ، راههایآن

آورد، بار می ، ما را نیرومند و با ارادهتربیّت : از راهنخست

خود  تمايالت آسانی و بدون اينکه سرکوب به بتوانیم که ایگونهبه

. چرا که کنیم کنترل راو عصبی منجر شود آن به اختالالت روحی

احساس گناه در قلبش به شهوت متمايل گردد اگر نوجوان بدون 

http://www.nj.gov/dca/dow/publications/dvfactsheet06.pdf
http://www.nj.gov/dca/dow/publications/dvfactsheet06.pdf
http://www.ncjrs.gov/txtfiles1/nij/181867.txt
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-اش کاسته شده و درنتیجه بیصورت از شدّت فشار درونیدر اين

 پردازد.خیال به انجام تمايالتش می

کند. در بنا می و فضیلت پاکی را بر اساس جامعه : اسالم،دوّم

انگیز، شهوت هایها و خودنمايیخودآرايی اجتماعی چنین

و  و تلويزيونی آمیز راديويیتحريكهای، برنامهبرهنه هایعکس

 چرا که ، وجود نخواهد داشتعمومی ضدّ عفّت سینمايی هایفیلم

و  گستاخی را به زنند و انسانمی را دامن غريزه امور آتش اين

دختر و  برای دهند. در اسالممی سوق جرايم در ارتکاب ديوانگی

ها آن با شدن سرگرم که شده در نظر گرفته مناسبی رهایپسر، کا

 گردد. متراکم هم بر روی شهوت گذارد نیروهاینمی

 ازدواج را امر به جوان که شناخته خوبیبشر را به طبیعت اسالم

 شود. حتّی کار تشويقاينبه تا وی کوشیده وسايل و با تمام کرده

 ازدواج مخارج نتوانست اگر جوانی است گفته اسالمی حکومت به

 ند ايکند. با وجو او را تأمین عروسی کند، بايد هزينه خود را تأمین

در  مجوّزی گونهزنا هیچ ، ديگر برایو تربیتی عملی هایپیشگیری

 ماند.نمی باقی اسالمی یجامعه

بوسیله گواهی چهار شاهد از سوی ديگر جُرم و جنايت زِنا جز 

-اند ثابت نمیکه عمالً با درجه اثبات و يقین، جرم را مشاهده کرده
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 ای که اگر از چهار نفر کمتر باشند يا اينکه يکی ازگونهشود. به

-شهادتش را پس بگیرد بقیه، به دادن خبر دروغ مّتهم میها آن

مستحقّ  هاآن جای اجرای مجازات در حقّ مجرم اصلی،گردند و به

گردند. مقصود از اين حکم، تشويق افراد به انجام مجازات می

فاحشه و زِنا نیست بلکه با اين هدف است که خبر دروغ دادن در 

ای برای مّتهم نمودن مردم به گناه ناکرده اين مسئله به وسیله

 های شخصی نسبت بدانان مبّدل نگردد.بخاطر انتقام و دشمنی

 کهاستاين بوده، مدّ نظر اسالم موارهه مهمتر که یقضیّه

-کمتر به از گناه سخن گردد کهمی آن زنا سبب اثبات دشواری

 قبحشدن  کم ها خود باعثدر تکرار ذکر زشتی آيد. سهولتمیان

 نتوانند اخبار زنا را به مردم که . اما وقتیاست از نظر مردمها آن

 یآور و دشوار در گوشهرُعب همچنان جرم اين کنند، نقل آسانی

بازدارنده  یشیوه خود يك اين خواهد ماند و از نظر روانی اذهان

 کسی 1.است اتّخاذکرده اسالم که از انتشار زناست جلوگیری برای

 ، بنا بهپوشانیده را از انظار خلقو خدا آن  شده مرتکب گناهی که

خود را  گناه ندارد که او حق (سَلَّموَوَآِلهِعَلیهِاهللُ)صَلَّدستور پیغمبر

                                                           
دی ها. انسان، ماديگری و اسالم. مؤلف: عالمه محمد قطب. مترجم: سید 1

 .327ص 1379خسروشاهی. نشر سماط. چاپ ششم 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2604 

 

 ی شخصدرباره زِنا فقط ، مجازاتبازگو کند. بنابراين ديگری برای

چهار نفر  که بوده قدر وقیحآن هشود کمی جاری ایافسار گسیخته

 زيرا که گويمباشند؛ رهگذر می را ديده مرد رهگذر، گناهش

ممنوع  در قرآن ها نگريستنخانه ديوار به و از باالی تجسّس

، است گرديده دو گناه مرتکب درواقع شخصی . چنیناستگرديده

 به ، و ديگر آنکهد را باختهخو غريزه در برابر تحريك آنکه يکی

 لیاقت شخص . ايناستزده آمیزیپوزخند اهانت اجتماعی مقرّرات

 فرمايد:می هم ، و قرآننخواهد داشت و دلسوزی ترّحم گونههیچ

 وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ

 «.نیاورد رقّت ايشان حالبه  کیفر دلتان در موقع»

! و مخفیانه اجتماعی آداب به نسبت احترام با حفظ که کسی

را  گناه چرا که کمتر است زيانش مراتب شود، بهمی گناه مرتکب

وا  ناهنجار خود تقلید از عمل را به و جمعی نداده شیوع مردم میان

 خود، .. يا پشیمانداند و خدای خود می . او فقطاست نداشته

 ماند کهقدر میآن خويش کند و يا در گمراهیمی شود و توبهمی

و کیفر را  مجازات و چوب افسار خود را گسیخته او هم باالخره

 خورد!می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2605 

 

 آاليد، يعنیرا می متأّهل اشخاص زنا دامن همچنین گاهی

 عذری هیچ ديگر دارای جماعتيا شوهر دارند. اين زن کهآنانی

شکند، لذا را می شهوت طغیان که سدّی است ازدواج تند زيرانیس

کنند يعنی عالوه بر شلّاق، حّد کیفر می وضع شديدترين را بهآنان

شود. اما با اين وجود اگر زن سنگسار نیز بر آنان جاری می

 شود، بالفاصله عفّتیدار مرتکب زنا و بیعیال شوهردار يا مردی

آيا  شود تا ببینیم بايد کامالً تحقیق کنند بلکهنمی جازاترا مآنان

؟! اين يا نه است داده کار سوقاين را به ، آنانعذر معقولی

توجیهات نزد شوهر ممکن است نیروی جنسی مازادی باشد که 

يك همسر برای ارضای آن اکتفا نکند يا اينکه همسرش را نپسندد 

آرامش خاطر مطلوب با وی پیوند برقرار شود با و همین باعث می

نسازد. بنابراين دو قانون و تشريعِ تعّدد همسر و جواز طالق برای 

اين منظور مقرّر گرديده است، همراه با توجیهات ديگری که در 

است عذرش اين موارد خاص مشروع گشته است... اما همسر ممکن

که و يا اين اش ناتوان باشدباشد که شوهرش از ارضای میل جنسی

ی زناشويی با وی لذّت نبرد. در اين دو او را نپسندد و از رابطه

حالت برای همسر جايز است که درخواست طالق نمايد و طالق 

گردد و در گونه توجیهات برای طرفین ساقط میبگیرد. و بدين
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صورت ارتکاب زنا، جز مجازات سخت که با زشتی جرم مناسب و 

 ماند.نمی برابر است چیزی باقی

دکتر ُسها بدون ناديده انگاشتن بسترسازی و اقدام به 

آمیز را خشونتهای الزم در جامعه به حدّ زنا تاخته و آنپیشگیری

است که تا پايان عصر خلفای راشدين و خوانده است! اين در حالی

اند به تعداد عبدالعزيز تعداد کسانی که سنگسار شدهدوران عمربن

رسند. افزون بر آن، تقريباً تمامی دست هم نمیانگشتان يك 

افرادی که حدّ رجم بر آنان جاری گشته است خود زبان به اعتراف 

خاطر شدّت ندامت و پشیمانی از ارتکاب زنا، خود بر اند و بهگشوده

-)صَلَّخداکه زنی نزد رسولاند. چناناجرای سنگسار اصرار ورزيده

آمد و به زنا اقرار نمود اما پیامبر چندين بار او ( سَلَّموَوَآلِهِعَلیهِاهللُ

را از خود دور ساخت و به زنان ديگر فرمود از صحّت عقلی وی 

که فهمید حامله است اجرای حد را اطمینان حاصل کنند و هنگامی

به پس از به دنیا آوردن کودك و پايان دوره شیردهی موکول نمود 

، زن دوباره نزد ايشان آمد و بر اما بعد از سپری شدن آن وقت

 1اجرای حّد زنا اصرار ورزيد که در نتیجه حد بر وی جاری شد.

                                                           
شبهات حول أحاديث الرجم ». صحیح مسلم. برای توضیح بیشتر به کتاب  1

 م مراجعه نمايید.1994یه. تالیف سعد المرصفی. مکتبة المنار االسالم« وأدلتها
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تی و عفّ ی زنا و بیکه از پیامدها و عواقب ناگوار اشاعهبرای اين

ی جنسی در يك جامعه آگاهی يابیم آماری آزادی افسارگسیخته

ا مريکت متحده آبرانداز و ويرانگر اين معضل در اياالاز نتايج جامعه

 داريم:را ارائه می

ی آمريکا: بیماريهای منتقله از طريق جنسی در اياالت متحده

میلیون مجموع  110میلیون مبتالی جديد در هر سال ..  20

 15ین درصد از مبتاليان به اين بیماريها ب 50مبتاليان مرد و زن .. 

اين  ی درمانهمیلیارد دالر هزينه سالیان 16سال سن دارند ..  24تا 

 بیماريها.

 http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics / 

 http://www.livescience.com/48100-sexually-

transmitted-infections-50-states- map.html  

 https://www.cdc.gov/std/stats14/std-trends-508.pdf  

ج میلیون شخص مبتال به بیماريهای جنسی العال 65بیش از 

 هستند.

 و مراکز دولتی آمريکا برای سیطره بر بیماريها CNNمنبع: 

http://www.cnn.com/2000/HEALTH/12/05/health.stds

.reut/ 

http://www.cdc.gov/nchstp/od/news/RevBrochure1pdfi

ntro.htm 

http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics/
http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics/
http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics/
http://www.livescience.com/48100-sexually-transmitted-infections-50-states-%20map.html
http://www.livescience.com/48100-sexually-transmitted-infections-50-states-%20map.html
http://www.livescience.com/48100-sexually-transmitted-infections-50-states-%20map.html
https://www.cdc.gov/std/stats14/std-trends-508.pdf
https://www.cdc.gov/std/stats14/std-trends-508.pdf
http://www.cnn.com/2000/HEALTH/12/05/health.stds.reut/
http://www.cnn.com/2000/HEALTH/12/05/health.stds.reut/
http://www.cdc.gov/nchstp/od/news/RevBrochure1pdfintro.htm
http://www.cdc.gov/nchstp/od/news/RevBrochure1pdfintro.htm
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و  بدين خاطر است که اسالم ابتدا با تربیّت يکايك افراد جامعه

چنینی بهبود شرايط آن در تمام جوانب و سپس اتّخاذ حدودی اين

نمايد و از وقوع چنان نتايج وحشتناك و ناگواری جلوگیری می

ای بی بند وبار و افسارگسیخته گردد که جامعهمانع از آن می

 همانند جوامع غربی پديد آيد.

*** 

 بازی شبهه: حدّ همجنس

ومت يکی از ابزارها )يا بهانه( يا توجیه مخالفان اسالم برای خص

گرايی است که چرا اسالم اين جنسبا اين دين مبارك بحث هم

-داند و گناه کبیره است و مرتکب آن قصاص میعمل را لواط می

 شود در حالی که يك امر طبیعی است؟!

سال پیش  50بسیار جديد است و شايد  1گرايیبحث همجنس

ی اآلن مورد توجه نبود، حتّی در کتابهای قرن هرگز به اندازه

شد ولی یماری روانی تلقّی میبیستم اين عمل به عنوان يك ب

-را از لیست خارج کردند و برای دفاع از حقوق همجنسبعدها آن

                                                           
تالیف استاد مراد « الحاد نوين .. باتالق رنگین». اين بخش برگرفته از کتاب  1

 باشد.يوسفی با اندکی تصرف می
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ديوان عالی  1394گرايان قانون تصويب کردند! در تیر ماه سال 

گراها آزاد است، آمريکا در قانونی اعالم کرد که ازدواج همجنس

« باراك اوباما»از « موگابه رابرت»بالفاصله رئیس جمهور زيمبابوه 

و اتفاقات  جمهور آمريکا برای خودش خواستگاری کردرئیس

 عجیب ديگر! ولی حرف حساب حامیان اين عمل شنیع چیست؟

گونه که شما به گويند همانافکن( میامثال دکتر ُسها )شبهه

هم به جنس موافق تمايل دارند و ها آن جنس مخالف تمايل داريد

یست، پس چرا بايد جلوی اين حسّ طبیعی )و از دست خودشان ن

يی هادر ادامه مثالها آن را بگیريم؟!ها آن ی(نظر علمی ثابت شده

-دهند که عمل همجنساز حیوانات موجود در طبیعت را ارائه می

گويند چون در طبیعت وجود دارد پس دهند و میگرايی انجام می

ی کنندهم را سرکوبيك امر طبیعی است. و در ادامه، دين اسال

 کنند.غرايزِ طبیعی بشر معرفی می

 ها در مقابل اين سخنان چه باشد:اما پاسخ ما مسلمان

کنند گرايی بحث میبسیاری از افراد وقتی با حامیان همجنس

کنند که نشان داده اين تحقیقات دانشمندان ديگری را معرّفی می

باشد اکتسابی می خصلت به هیچ عنوان وراثتی و ژنی نیست بلکه

شود اما بنده در اين يادداشت فرض را بر اين و از محیط کسب می
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ی درست است و در اين افراد ژن عالقهها آن ام که حرفگذاشته

اهلل با همین ديدگاه شاءجنس وجود دارد. و إنجنسی به فرد هم

 را خواهم داد.ها آن پاسخ

را ها آن وجود دارد هاآن الف( قرار نیست چون اين ژن در بدن

 خواهد انجام دهند زيرا درصدآزاد کنیم تا هر کار که دلشان می

بسیار ناچیزی از مردم جهان اين خصوصیت را دارند و حرکاتشان 

 کند.مستقیم به بنیان اخالقی جامعه ضربه وارد می

م خبرگزاری بی بی سی اعالم کرد که با 2014اکتبر  28در 

ی تحقیقاتی کارولینسکا در سوئد، هبرّرسی محقّقانِ مؤسّس

های مشخّص شده که دو ژن در بدن انسان وجود دارد به نام ژن

مجرم فنالندی انجام شد و  900خشونت. اين تحقیق بر روی 

-دانشمندان به اين نتیجه رسیدند که ژن خشونت در عملیّات تبه

چون حال از خودتان بپرسید:  1تأثیرگذار بوده است.ها آن یکارانه

افرادی دارای ژن خشونت هستند بايد آزادشان کنیم تا هر چه 

خواهند انجام دهند؟ واقعاً اگر يکی از همین افراد بیايد برادر می

گويید آزادش کنید و او تقصیری ندارد زيرا دارای شما را بکشد می

                                                           
 :بفرمايید تايپ گوگل در را عبارت اين کافیست بیشتر مطالعه برای.  1

"Two genes linked with violent crime" 



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2611 

 

های خود است؟!! خیر، مطمئن باشید ژن خشونت در سلول

گونه است چرا او را با زنجیر که اينگويید زمانی بالفاصله می

-همینايد آزادانه در جامعه بچرخد!! بهايد، چرا اجازه دادهنبسته

ای را گرايی هستند ويژگیصورت افرادی هم که دارای ژن همجنس

با خود به همراه دارند که مستقیماً حرکت در جهت خالف جريان 

گرايی جنسآب است! با اين حال چرا افرادی که دارای ژن هم

-اند و برايشان قانون تصويب میاندازه آزاد شدههستند تا اين

کنند؟ به نظرتان اين حرکات بیشتر سیاسی نیست تا 

 بشردوستانه؟ يا اهدافی ديگر؟ مبارزه با اصول اخالقی اديان؟ و...

گذاريم و حمايت احترام میها آن شك نکنید ما به مشکل ژنتیکی

هم احترام بگذاريم! ها آن هایبه خواستهکنیم اما قرار نیست می

بلکه اين افراد بايد شناسايی شوند و مورد درمان قرار گیرند نه 

قانون شکلهايشان در جامعه بهاينکه آزاد شوند و میل و خواسته

 درآورده شود.

 آورند کهکنم! برای ما مثال حیوانات را میب( بسیار تعجب می

را گدار آمريکايی همجنسگاومیش کوهانمثالً قُوی سیاه و دلفین و 

دانید ما چند گونه عمل کامالً طبیعی است!!! میهستند پس اين

 جاندار در زمین داريم )چند گونه جاندار، نه چند جاندار(؟ 
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از طريق اجرای برنامه Sloan Foundation  بنیاد اسلوان

با کمك  Census of Marine Life Programوسیعی به نام 

 ها، حمايتهای ملی و...مجموعه وسیعی از دانشمندان، آزمايشگاه

: است توجّه کنیدانگیز شدهای شگفتيابی به نتیجهموفّق به دست

 هزار 611هزار گونه گیاهی و  298گونه جانوری،  7,770,000حدود 

کشور جهان و به  80دانشمند از  2700با شرکتگونه قارچ!!! )

 امیلو مورا(.سرپرستی دکتر ک

جانوری در جهان "یگونه"میلیون و هفتصد و هفتاد هزار1هفت

گرايی چند جاندار را در وجود دارد آن موقع طرفداران همجنس

-کنند بهگرا هستند و ادّعا میاند که همجنسطبیعت پیدا کرده

خاطر اينکه اين عمل در دنیای جانوران هم هست)!( )چون کمتر از 

دهند پس( بايد کار را انجام مییوانات اينيك هزارم درصد ح

است؟ اصالً به فرض انسانها هم آزاد باشند؟ اين کجايش منطقی

گرا میلیون نوع جاندار همجنس 7محال تصوّر کنیم از آن تعداد، 

هستند)!( چه ربطی به دنیای انسان دارد؟ حیوانات شعور ندارند 

گرايی عمل نسآيا ما هم بايد شعور نداشته باشیم؟ مگر همج

                                                           
1   .http://www.coml.org/about-census 

http://www.coml.org/about-census
http://www.coml.org/about-census
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مفیدی )برای جامعه و فرد( است که آن را از حیات وحش تقلید 

 بسیار غیرمعقول است.ها آن کنیم؟؟ پس واقعاً اين توجیه

شود مورد های مقاربتی میعمل منجر به بیماریج( اينکه اين

تواند منکر آن باشد. طبق گزارش تأيید همه است و کسی نمی

ر م( ب2012نوامبر  30) 1391آذر  10در خبرگزاری بی بی سی فارسی 

 20( از هر HPAاساس اعالم آژانس حفاظت از بهداشت بريتانیا )

گرا در انگلستان يك نفر مبتال به ويروس اچ آی وی مرد همجنس

 باشد.مثبت )بیماری ايدز( می

 در وبسايت رسمی خود (cdcها )مرکز جهانی مبارزه با بیماری 

ام و آبديت اين مطلب را در اين تاريخ انج م )مرور2016مارس  9در 

-های مقاربتی در بین مردان همجنسداده( اعالم نموده که بیماری

های جنسی است گرايی يکی از گرايشگرا )دوجنسگرا و دو جنس

ث و مذّکر گرايش جنسی دارد( که فرد در آن به هر دو جنس مؤنّ

 ادامه تصريح نمودهبه شدّت در حال افزايش است. اين وبسايت در 

گراها و کسانی که با گراها، دو جنسم همجنس2014که در سال 

درصد بیماری سفلیس اولیه  83مردان نزديکی مقاربتی داشته اند 

 اند.و ثانويه را در اياالت متحده آمريکا به خود اختصاص داده
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برده، بیماری عفونت های نامعمل گروههمچنین به خاطر اين

شّدت شايع سوزاك و تبخال تناسلی در اياالت متحده بهکالمیديا، 

-شده است. و باز هم در ادامه نوشته است: سرطان مقعد در گروه

برابر بیشتر از  17گراها( گراها و دگر جنسبرده )همجنسهای نام

 1دهند.کسانی است که با جنس مخالف عمل جنسی انجام می

ز برای مقابله با های خارجی و از جمله اين مرکتمام سايت

های ذکر شده توصیه نموده حین انجام عمل جنسی از بیماری

..! شود.جا برای بنده سوال ايجاد میکاندوم استفاده شود، ولی اين

اگر اين عمل کامالً طبیعی است چرا اين همه مضّرات به دنبال 

شود. اگر های خطرناك میاندازه موجب بیماریدارد؟ چرا تا اين

است؟ همه ست چرا استفاده از کاندوم ضروری معرّفی شدهطبیعی ا

 راه چاره است.دانند که استفاده از کاندوم فقط يكمی

نشده و مقعد، محلّی برای خروج مدفوعات و مواد زائد و گوارش

گیری هاست؛ آيا استفاده از آن برای بهرهها و باکتریمیکروب

افراد تمايل دارند نگراست؟ آيا چون ايجنسی به نفع فرد همجنس

                                                           
1  . http://www.cdc.gov/msmhealth/std.htm 

http://www.cdc.gov/msmhealth/std.htm
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 همه مضرّات( نوعی خیانت بهآنها )با وجود اينپس اجازه دادن به

 شود؟ محسوب نمیها آن

 : اختیاری مقعدی که عالیم آنبید( يك بیماری وجود دارد بنام 

ی عدم معناختیاری بهباشد. بیدفع تصادفی مایع یا گاز از مقعد می

دن ثیف شکباشد و باعث گاز تا توالت میتوانایی از نگاه داشتن مدفوع یا 

کس اری، ساین بیمهای ابتال بهشود. یکی از راهلباس زیر بدون آگاهی می

( دهندگرا انجام میباشد )دقیقاً عملی که مردان همجنسمقعدی می

وی های حلقشود ماهیچهزمانی که نیاز جنسی از طریق مقعد برطرف می

ار شوند و به مرور زمان فرد دچمی دیدگیی مقعد دچار آسیبدهانه

نفس تمادبهگردد که افراد مبتال به این بیماری، اعاختیاری میبیماری بی

د و باشنطرفه میهای مقعد يكنوعی ماهیچهبهبسیار پایینی دارند، 

 فقط برای عمل خروج آمادگی دارند نه دخول.

تحقیقی را م نتايج 2016ی آمريکايی گوارش در ماه فوريه مجلّه

نفر که  6150م از2010و  2009که در سالهای منتشر کرد مبنی بر اين

سال سن داشتند سوالهايی پرسیده شد تا تأثیرات  20همگی باالی 

اختیاری مدفوع در اثر مقاربت از پشت را برّرسی کنند )در اين بی

ی آن مثبت تحقیق هم از زنان و هم از مردان سوال شد( که نتیجه

شود زيرا اختیاری مدفوع مینشان داد که اين عمل باعث بیبود و 
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اختیاری مدفوع در افرادی که مقاربت از پشت را در نظرسنجی، بی

 1داشتند باالتر بود.

آيد، اين بیماری به محض انجام حال اين سواالت پیش می

آيد )چه در زنان و چه در مردان( اين مقاربت از پشت پیش می

گرا ابل مهار نیست. چرا بايد به افراد همجنسديگر با کاندوم ق

اجازه داد آزادانه در جامعه مقاربت از پشت را انجام دهند در 

که تحقیقات معتبر علمی، مضرات آن را نشان داده است؟ يا حالی

بیماری عجیب اگر واقعاً اين عمل طبیعی است چرا منجر به اين

-ين مشکالت مواجه میبود هرگز نبايد با اشود؟ اگر طبیعی میمی

 گشت.

مردنما( نما و زنانها )مردان زنبه دو جنسهذ( معموال پزشکان 

گويند خود را عمل کنید، يا هورمون جنِس فطری و شناخته می

ی خود را تزريق کنید تا از چنگال بحران و دوگانگی شده

که يا زِن کامل شويد يا مرد شخصیتی نجات پیدا کنید. )تا اين

-سمت بحران میغربی، خود بهگراها در جوامعاما همجنسکامل(. 

-گیرد! حتّی قانوناً اجازه میرا نمیها آن روند و کسی هم جلوی

                                                           
1 The American Journal of Gastroenterology 111, 269-274 (February 2016) 

doi:10.1038/ajg.2015.419 
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گرايی هم سمت بحران بروند!!! چون در جريان همجنسدهند که به

گونه نیست شوند و اينديگر زن و شوهر میدو مرد يا دو زن با يك

ی جنس مخالف را در هستند بلکه قاعدهکه بگويند دو مرد با هم 

شود(. راستی اگر )يکی زن ديگری می کنندبین خود رعايت می

 شود؟است چرا يکی شوهِر ديگری میاين امر کامالً طبیعی

های خارجی داشتم ای که در سايتر( طیّ مطالعات گسترده

 هنوز هم اختالف نظرهای فراوانی بر سر اين وجود دارد که واقعاً

باشد يا صرفاً يك گرايی ژنتیکی و ذاتی )وراثتی( میمجنسه

 انتخاب )اکتسابی( است و هر کدام داليل خود را دارند.

ی ثابت شود که هیچ! ولی اگر گزينه« انتخاب»ی اگر گزينه

شود که تکلیف اين شبهه ايجاد میژنتیکی بودن مطرح شود اين

عد به خلق کرده باشد و گونرا اينها آن افراد چیست؟ چرا بايد خدا

 اهمیتی قائل نبوده باشد و... )أستغفراهلل(ها آن برای نیازهای

ی چگونگی پیدايش ژن است که با تحقیق در زمینهپاسخ آن

-خواه يا همجنسگرايی )گِی( در سلولهای افراد همجنسهمجنس

رسیم که تمام عوامل، داليل ثانويه دارند و گرا، به اين نتیجه می

ها مثال يکی از ديدگاهعنوانعلول اتفاقاتی ديگر هستند. بهخود م

اين است که مادر وقتی باردار است اگر فالن دارو را مصرف کند 
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گرا باشد و اگر فالن دارو را مصرف احتمال دارد پسرش همجنس

-گرا خواهد بود، يا در ديدگاهی ديگر میکند دخترش همجنس

متولد یداری احتمال دارد بچههای دوران بارگويند در اثر استرس

 شده اين مشخصات را داشته باشد!

 هانظمی در هورمونگويند اختالل و بیيا در ديدگاهی ديگر می

ت شود. اگر علل وجود اين اختالالاين تغییرات میو غدد، منجر به

ر نمايیم که باز هم به عوامل محیطی برا برّرسی کنیم مشاهده می

 گردد.می

و  شوندطور متوالی چند نوبت حامله میند زنانی که بهگوييا می

هر بار فرزندشان پسر است بدنشان در يك حرکت دفاعی هر بار 

د کند و اين هم ممکن است يکی از داليل ايجاآنتی بادی تولید می

ی باشد، که در اينجا هم بايد گزارهها آن گرا درفرزند همجنس

ر پس 10چقدر زيادند زنانی که  ای وجود داشته باشد وگرنهثانويه

د. انگرا بودهی فرزندانشان دگر جنساند و همهپشت سر هم زايیده

 چنین اگر قرار بود تنها زايیدن چند پسر پشت سر هم منجر بههم

گرايان گرايان و دگر جنسگرايی شود بايد تعداد همجنسهمجنس

 گونه نیست.که اينبود در حالیامروز برابر می
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آيند و مام موارد ذکر شده در اثر عوامل انسانی پیش میپس ت

های روحی و... منجر به رعايت نکردن اصول بهداشت و مالطفت

 اين عمل و در نهايت شايد منجر به اين صفت شود.

 فرادیتوانیم خدا را مقصّر بدانیم که چرا چنین ابنابراين ما نمی

يرا ندارد )معاذ اهلل( زرا خلق کرده و اکنون به نیازهايشان توجه 

ای اين عوامل در اثر افعال اختیاری ما پیش آمده و يکی از ابزاره

و  "اختیار"زندگی ما برای رسیدن به کمال، دارا بودن قدرت 

-( بیجَاللَهُدانیم که خداوند مهربان)جَلَّباشد. و میمی "اراده"

-ند میهايی که منجر به استرس و امور ناپساخالقیها و بینظمی

 ولی انسانها خودنهی فرموده است ها آن پسندد و ازشوند را نمی

 کنند.رعايت نمی

-های علمی ببینیم اسالم در مورد همجنسز( بعد از بررسی

 گرايی چه ديدگاهی دارد:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ اْلفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ 

إِنَّکُمْ لََتأْتُوَن الرِّجَالَ َشهْوَةً مِْن دُوِن النِّسَاِء بَْل أَنْتُمْ * الَمِینَالْعَ

 1قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

                                                           
 81- 80:أعراف.  1
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لوط را هم فرستاديم و او به قوم خود گفت: آيا کار بسیار » 

دهید که کسی از جهانیان پیش از شما زشت و پلشتی را انجام می

شگفت است که( شما به جای * )جای  ؟!مرتکب آن نشده است

مان آمیزيد! اصاًل شما مردبازيد و با آنان میزنان به مردان دل می

رانی و هواپرستی از مرز ی شهوتايد )و به انگیزهتجاوزپیشه

 «.گذريدفطرت در می

گمانی وجود گرايی را قبول ندارد هیچدر اينکه اسالم همجنس

چرا؟ را در سطور گذشته گويند ندارد، اما پاسخ کسانی که می

همراه ندارد. داديم که واقعاً جز آسیب و بحران چیز ديگری به

-کار هستند لذّتی اينشايد به صورت آنی برای افرادی که شیفته

شك در بلندمدت اثرات بسیار هايی به دنبال داشته باشد ولی بی

چون قطع شدن نسل همراه دارد. اثراتی همناگواری با خود به

ها و عوارضی که در سطور گذشته ذکر جز بیماریی )بهبشر

 های وجود لذّت در انجام عمل جنسی،نموديم( زيرا يکی از فلسفه

 "گرايیهمجنس"در مورد مجازات  باشد.گسترش نسل بشر می

هم توجه به اين نکته قابل ذکر است که لواط )آمیزش بین مرد و 

 اعدام است.( طبق حديث پیامبر اکرم حّد آن Gayمرد، 
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در بیان حکم عمل قوم لوط  اسناد: در حديث صحیح، پیامبر

 فرمايند:می

 (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل، والمفعول به)

هر کس را يافتید که عمل قوم لوط را انجام داده است، فاعل و » 

 1«.مفعول را بکشید

( Lesbianحقه )آمیزش بین زن و زن، لزبین، اما در مورد مسا

 باشد.گیرد مجازات آن تعزير میچون دخولی صورت نمی

والسحاق مباشرة دون »گويد: اهللَ( میاسناد: سید سابق)رَحمَهُ

بازی زنان(، سحاق )همجنس«. »إيالج، ففیه التعزير دون الحد

 2«.تماس بدون دخول است و حکم آن تعزير بدون حد است

عقوبت سحاق چنین آمده  ، در بیان«موسوعه فقهیه کويتیه»در 

اتفق الفقهاء على أنه ال حد فی السحاق؛ ألنه لیس زنى. »است: 

فقها اتفاق نظر دارند بر «. »وإنما يجب فیه التعزير؛ ألنه معصیة

                                                           
 - صیدا العصرية، المکتبة: الناشر ؛4462 ح 158/  4 داود أبی سنن.  1

 و مطبعة مکتبة شرکة: الناشر ؛1456 ح 57/  4 الترمذی بیروت. سنن

 .م1975 - هـ 1395 الثانیة،: مصرالطبعة – الحلبی البابی مصطفى
: الطبعة لبنان – بیروت العربی، الکتاب دار: ؛ الناشر 436/  2 السنة فقه.  2

 م. 1977 - هـ 1397 الثالثة،
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شود اينکه در عمل سحاق، حدی نیست چونکه زنا محسوب نمی

 1«.بلکه به علت گناه بودنش، موجب تعزير است

 شود؟کام چه چیزی برای ما ثابت میسبحان اهلل، از اين اح

ها در نهايت دقّت و دورانديشی تدوين غیر از اين که حکم

تری هم است مجازات سنگینکه ضررش بیشتراند، عملیشده

يد ها خالی از حکمت بود )و منظور نفس عمل بود( بادارد. اگر حکم

-بود، چون هر دو با همجنس خود يكمجازات هر دو گروه يکی می

 کنند.يگر را ارضاء مید

توان گفت تبعات اجتماعی آن در مورد حکم سنگین لواط می

حدّی خطرناك است که خداوند متعال چنین حکمی را برای آن به

مقرّر داشته تا مردمان از ترس عقوبتش هم که شده سراغ اين 

 عمل زشت و ناروا نروند.

 سخن آخر:

فرض طبق پیشرا پذيرفتیم و ها آن ما در اين بحث فرض

گرايی را داديم و ثابت نموديم که خودشان پاسخ حامیان همجنس

ی پردههای پشتدر هر حال اشتباه است. اما مطمئن باشید دست

                                                           
 – الصفوة دار مطابع األولى، ؛الطبعة252/  24 الکويتیة الفقهیة الموسوعة.  1

 مصر.
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که هست فراوانی در وَرای اين مسئله وجود دارد زيرا بیش از آنچه

کدام اند، يعنی هنجارهای ديگر اجتماعی هیچرا بزرگ کردهآن

شوند و ای را ندارند که ُپررنگ نمیهای رسانهغول ارزش تبلیغات

شود؟! و خداوند گرايی تا اين اندازه مهم جلوه داده میهمجنس

داند که آمار تجاوز به مردها به خاطر قانونی کردن اين خود می

 عمل شنیع چقدر باالست.

 

*** 

 شبهه: حدّ قذف

ی بر حدّ افکن )سُها( به اين کالم خداوند مبنجناب دکتر شبهه

 گويیم:قذف اعتراض کرده که بدان پاسخ می

وَالَّذِينَ يَرْمُوَن الْمُحْصَنَاتِ ُثمَّ لَمْ َيأْتُوا بِأَرْبَعَِة ُشهَدَاَء فَاجِْلدُوهُمْ 

 1ثَمَانِینَ َجلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا َلهُْم َشهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

دهند، سپس چهار گواه کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می»

آورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنید، و )بر ادّعای خود، حاضر( نمی

                                                           
 4. سوره نور، آيه  1
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هرگز گواهی دادن آنان را )در طول عمر بر هیچ کاری( نپذيريد، و 

 «.چنین کسانی فاسق )و متمّرد از فرمان خدا( هستند

ر ناموس و آبرو و تهمت زنا زدن ب اين آيه از سخن گفتن درمورد

خواهد که جانب احتیاط، حذر و دارد و از مسلمانان میحذر می

گونه که چهار مسئله در پیش گیرند، بدينسختگیری را در اين

ا شاهد ارائه دهند مبنی بر اينکه مرد و زن را در حال ارتکاب زن

 نشود حدّ کار چهار شاهد ارائهاند، و اگر برای اينمشاهده کرده

 گردد.جاری میها آن قذف بر

ی مرد و برخی مغرضان هدف از شرط چهار نفر شاهد را تبرئه

 دانند!!زن زناکار و تعطیل حدّ می

اما درواقع مشروط کردن به چهار شاهد در آيه کامالً حق و 

صحیح است، و حکمت آن حفظ ناموس و آبروی مردم است و 

را خوراك شايعات و بحث و ها آن وپاسداری نمايد ها آن اينکه از

-را بر زبان تکرار میگفتگوهای مجالس قرار ندهد، که ديگران آن

را يابد و در نتیجه ارتکاب آنگونه، رذيلت انتشار میکنند و بدين

گرداند و افراد زناکار و فاسد را برای بین مردم سهل و آسان می

بدان را برايشان يابی نمايد و نیز دستارتکاب آن تحريك می

همین دلیل اسالم، سخن گفتن از ناموس و آبروی سازد. بهآسان می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2625 

 

است. و وجود چهار مردم و تهمت زنا زدن به آنان را حرام نموده

اند شرط قرار شاهد که ارتکاب فاحشه و زنا را به چشم خود ديده

-است که اگر به چهار نفر نرسند بر سايرين حدّقذف جاری میداده

 شوند.و هريك متحمّل هشتاد ضربه شلّاق می شود

درست است که ديدن زن و مرد زناکار در حال زنا توسط چهار 

 شودکه زنا در پنهانی و خفا انجام مینفر بسیار دشوار است چون

امّا بايستی شاهدان و داليل روشن موجود باشد. پس هدف قرآن، 

دن هدفش، پاك نمو ی حّد زنا بر زن و مرد زناکار نیست بلکهاقامه

ور دی اسالمی از فاحشه و زنا است، و نیز مبارزه و پیگرد و جامعه

 که زن واست، طورینمودن آن از فکر و مشاعر افراد متمايل بدان

ديد  اند ناچار شوند پنهان ازمرد مجرمی که بر زنا به توافق رسیده

ست مردم در مکانی بسیار ناديده و صعب الوصول به ارتکاب آن د

هرگز  ی حد در دنیا نجات يابندصورت اگر از اقامهبزنند، که در اين

 از عذاب خداوند در آخرت نجات نخواهند يافت.

ی گواهی چهار وسیلهکه جرم و جنايت زنا تنها بهخالصه اين

اند شاهد که عمالً با درجه اثبات و يقین، جرم را مشاهده کرده

ز چهار نفر کمتر باشند يا اينکه ای که اگر اگونهشود. بهثابت می

شهادتش را پس بگیرد بقیه، به دادن خبر دروغ متّهم ها آن يکی از



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2626 

 

ها آن مجرم اصلی، جای اجرای مجازات در حقّگردند و بهمی

گردند. مقصود از اين حکم، تشويق افراد به مستحّق مجازات می

دادن دروغانجام فاحشه و زنا نیست بلکه با اين هدف است که خبر 

ای برای مّتهم نمودن مردم به گناه ناکرده در اين مسئله به وسیله

 های شخصی نسبت بدانان مبّدل نگردد.بخاطر انتقام و دشمنی

 که استاين بوده، مدّنظر اسالم همواره مهمتر که یقضیّه

-کمتر به از گناه سخن گردد کهمی آن زنا سبب اثبات دشواری

 قبحشدن کم ها خود باعثدر تکرار ذکر زشتی آيد. سهولتمیان

ا نتوانند اخبار زنا ر مردم که . اما وقتیاست از نظر مردمها آن

 یآور و دشوار در گوشهرُعب همچنان جرم کنند، اين نقل آسانیبه

 بازدارانده یشیوه خود يك اين خواهد ماند و از نظر روانی اذهان

 است.اتّخاذ کرده اسالم که از انتشار زناست جلوگیری برای

دکتر سُها در اين مسئله هم به دروغ و فريب متوسّل شده و 

ا باست که زنا تجاوز را با زنا يکسان برشمرده است!! اين در حالی

اما پذيرد توافق دو طرف مبنی بر ارتکاب امری نامشروع انجام می

جام از طرفین با زور و اجبار و تهديد و فشار انتجاوز از طرف يکی 

 شود بنابراين با هم تفاوت دارند.می
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ی شود چون از ارائهدکتر سُها گفته: زنی که به وی تجاوز می

و  تواند مسئله را بازگو نمودهچهار شاهد عاجز است در نتیجه نمی

-دلیل به حقّش نرسیده و مظلوم واقع میدادخواهی نمايد و بدين

ات شود! .. ما برای اثبات دروغ بودن حرف اين فريبکار، و نیز اثب

اينکه مسئله در تجاوز با زنا متفاوت است به چند نمونه بسنده 

 نمايیم:می

بودم  : تشنهآمد و گفت عَنهُ(اهللُگويند: زنی نزد امام عمر)رَضیَ

من  خواستم و او حاضر نشد به و از او آب چوپانی رفتم نزد و

در اختیار او بگذارم و من نیز در برابر  را بدهد مگر اينکه خود آب

گفت:  عَنهُ(اهللُ. به امام علی)رَضیَرا کردم دادن چنین عملیآب

چیزی بدان  . لذاو مضطر است : او ناچار بودهگفت ؟نظرت چیست

 1.به حال خود گذاشت داد و او را زن

-کند بديننمیفرق  علمای اسالم گويند: اکراه و اجبار

او را  برنیايد يا اشاز عهده کند و بر آن غلبه باشد که مرد صورت

کس از اهل علم با اين امر مخالفت نکرده است. تهديد کند، و هیچ

بريم که تجاوز که با اکراه و اجبار صورت ترتیب پی میبدين

                                                           
 فقه السنه. مولف: سید سابق. مترجم: محمود ابراهیمی. انتشارات آراس سنندج..  1
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ی جداگانه هستند که پذيرد با زنا تفاوت دارد و دو مسئلهمی

 افکن با دروغگويی، هر دو را يکی معرفی نموده است!!بههجناب ش

و  آوری هیزم بیرون رفته بودچنین گويند: زنی برای جمعهم

وی تجاوز کند. آن زن فريب دهد و به کرد تا او رامردی او را دنبال 

و شکايت آن  مرد پرتاب کرد و او را کُشت سوی آنسنگی به

-: او بهبردند. ايشان گفت عَنهُ(اهللُپیش امام عمر بن خطاب)رَضیَ را

کسی خونبها ندارد خداوند قسم چنین ، بهکشته شده استحق 

 1.ای برای او نیستديه هرگز و

شود که از زنان درخواست چهار در اين دو حادثه مشاهده می

ی دوم که زن، شخص متجاوز را به قتل اند و در حادثهشاهد نکرده

تنها وی را پذيرفته و حتّی کار وی را مصداق رسانده است شهادت 

است که دروغگويی و اند. و اينگونهدفاع از خود قلمداد نموده

ی باال که درمورد زنا شود چرا که آيهفريبکاری دکتر سُها برمال می

که اين نازل شده است را به تجاوز به عُنف تخصیص داده در حالی

باشد. افزون ائی متفاوت میدو با هم در صورت و تعريف و حکم قض

ايم که در کشورهای بر اينها، بارها و بارها با چشم خود نديده

                                                           
مولف: سید سابق. مترجم: محمود ابراهیمی. انتشارات آراس سنندج. فقه السنه. .  1

 برای تفصیل بیشتر به فقه السنه مراجعه نمايید.
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اسالمی به دادخواهی زنی که از تجاوز به عُنف مردی به خود 

ی چهار اند و سپس آن مرد بدون ارائهشکايت نموده رسیده کرده

 شاهد نیز محاکمه گرديده است؟!! در ضمن ما از امثال جناب سُها

پرسیم اگر احکام قضايی کشوری همانند آمريکا و... که توسط می

گردد چرا نتوانسته است سبب شود که افرادی مانند شما وضع می

 بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی آن را به دادگاه گزارش ندهند؟!

شود هزار زن تجاوز می 683عنوان مثال: در آمريکا ساالنه به به

 16هر ساعت، آن هم با علم به اينکه تنها زن در  78يعنی معادل 

 شود!!درصد از حاالت تجاوز گزارش می

 :منبع: وزارت دادگستری آمريکا

 

http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publica...gy/general.htm 
دهد که تنها های رسمی کشور ژاپن نشان میهمچنین پژوهش

شود و فرد متجاوز نیز درصد از حاالت تجاوز جنسی گزارش می 11

 گردد!! منبع در پايین: در نهايت آزادانه به زندگی خود باز می

http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/v

ictims-are-finally-learning-to-speak-out-against-

japan%E2%80%99s-outdated-rape-laws  

بريم که چگونه در میی اسالم پیترتیب به احکام حکیمانهبدين

ی تزکیه و تربیّت روحی و همچنین بهبود بوسیله همان آغاز

http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publica...gy/general.htm
http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publica...gy/general.htm
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/victims-are-finally-learning-to-speak-out-against-japan%E2%80%99s-outdated-rape-laws
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/victims-are-finally-learning-to-speak-out-against-japan%E2%80%99s-outdated-rape-laws
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/victims-are-finally-learning-to-speak-out-against-japan%E2%80%99s-outdated-rape-laws
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شرايط اقتصادی و اجتماعی، جامعه را در برابر انتشار ويروس 

معنا که جامعه را کند. بدينفحشا و تجاوز جنسی و... واکسینه می

وع تجاوز جنسی و موارد مشابه به نهد که امکان وقای بنا میگونهبه

بندوباری، د کشورهای دارای بیاينکه ماننحدّاقل ممکن برسد نه

 گشايد.ی اين فتنه را چهارتاق به روی بیماردالن میدروازه

 اکنون در کشورهای اسالمی هم برای اثبات ارتکاب تجاوز ازهم

شود که در صورت اثبات نوين آزمايشگاهی استفاده میروشهای

شود، جرم، فرد متجاوز محکوم گرديده و با وی برخورد قانونی می

ديگر وقتی عبارتشود، بهو به تمام روشهای اثبات جرم تکیه می

شود خود بهترين دلیل زن مجّردی آثار حاملگی در وی آشکار می

های خود، مانع انتشار گیریاست اما اسالم در همه حال با سخت

گردد و همین امر يکی از داليل انواع فساد و فحشا بین مردم می

 ديگر قوانین وضعی بشری است.برتری و تمايز اسالم با 

*** 

 خواریشبهه: حدّ شراب

 و طبیعی بسیار ساده امری از نظر اسالم خواریشراب تحريم

اند ولی نگرديده آن تحريم متعرّض گرچه . کشورهای غربیاست

 مزاحم فراتر نهد اگرچه از حدود خويش اگر شخص مست، قدم
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-یدهند. در حاشیهقرارمی ورد تعقیبشهم نباشد، باز م کسی حال

 شود و تلوتلوخورانمی نمايان بار مستخفّتیقیافه که خیابان

را در انظار  انسان آبرويیسُرايد، بیرا می زندگی آرزوهای یافسانه

 دستخود را به مشکالت آنکه جای به فرومايه کند. آدممی مجسّم

خود  یپیچیده از کارهای گره وسیلهبسپارد و بدين تدبیر عقل

شود و با تخدير می پناهنده ُمسکرات کثیف یخانه بگشايد، به

رهاند. ، خود را میو مشکالت رنج از احساس ایخود لحظه اعصاب

 که است وجود ندارد، عالمی زندگی سخت وقايع مستی در عالم

و  شراب جلوه بهآغشته  و با مرکب ر کردهرا تصوي آن خیال

 .است بخشیده جاليش

ناپسند  کاری در نظر اسالم تنهايیبه زندگی گريز از واقعیات

 و تسلّط و شهامت کوشش را به مردم ، زيرا اسالمبشمار آمده

 اين که کند و بديهی استمی دعوت زندگی بر مشکالت يافتن

 يابد.نمی هرگز تحقق اظهار عجز و زبونی با هدف

-خود را به که ، شخصیاست« عادت» زندگی که ايممکرّر گفته

 جهانبه  خیال در عالم دهد و همواره عادت گريز از مشکالت

 محضو به گرديده از او سلب مقاومت برود ديگر تاب خبریبی

 راه آسانترين دنبال به گوار، فورینا یحادثه با يك شدن مواجه
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، و ستیز نیست تنها شمشیر کشیدن گردد. آخر، جهاد کهفرار می

باشد. ما جهاد می نیز از شئون زندگی روزمرّه با ناماليمات مبارزه

 باز هم ُپر از مشکالت کنیم فرض و سالم صالح را هر اندازه زندگی

و همکار و  و رفیق خانواده با اعضای که خواهد بود. در تماسهايی

 آن تحمّل آيد کهمی پیش ، قهرًا ناماليماتیو کارگر داريم سيیر

و تنها با شرابخواری و  است و صبر آدمی ظرفیّت نیازمند به

کنید شنا می خوب رسد. شما هنگامینمی انجام کار به خیالبافی،

را  زندگی توانید ناماليماتمی اشید و موقعیب شنا داشته تمرين که

 باشد پس خو نگرفته و سستی حالیبی به روحتانکنید که  هضم

 اين کند کهمی شرابخوار گمان کنید تا نیرو بگیريد. گاهی تمرين

 نبايد از آن و کسی بوده وی امور شخصی به کردار ناهنجار مربوط

 .است آمیخته همبه پندار با چند مغالطه کند. اين ممانعت

را  باشد زيرا وجودشخود آزاد نمی به در ضرر زدن اوّالً: انسان

از  حاکی مطلبگويید اين اند. اگر میخود او نبخشیده به دربست

: گفت خواهیم ، در جواباستفردی و شخصیت حقوق به تعرّض

 کناره باشد، بايد از اجتماع خودش بهاگر فرد صد در صد متعلق 

را  و ساير نیازهای زندگی و پوشاك خوراك تنهايی بگیرد و خود به

ببرد و  بهره اجتماعی فرد از مزايای اگر بنا شد که کند. ولی تأمین
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بیابد، در  ديگران همکاری خود را در پرتو شعاع و آسايش امنیّت

 آنبرد، بهسود می از جامعه مقدار کههمانبه تناچار اس صورت اين

او را  فرد نیاز دارد و تنها جسم به برساند. جامعه نیز بهره

. نیازمندتر است و ضمیر وی و روان عقل به خواهد چرا کهنمی

متضرّر  نیز از آن شود، جامعهفرد می متوجّه که ، هر زيانیبنابراين

باالتر، تقلید  بود. از اين اوّل مغالطه ، اين. بسیار خوبخواهد گشت

 . از امور ذاتینیست کوچکی موضوع در جامعه چشمیو هم و چشم

 کند و فرد هر اندازهتقلید می از کردار ديگران که استهر بشر اين

 اثر نخواهد بود.تقلید در او بی ممتاز باشد باز نقش که

باز  همه برای گناه راه که است شرابخواری آن نهایاز زيا يکی

دهند. می تن آلودگی اين به فوری االرادهو افراد ضعیف شده

 شود. مشروب،می نمايان خانواده در محیط اثر مشروب ترينفجیع

 است خانواده آورد. پدر، بزرگبار می و منحرف را بدبخت فرزندان

خود را با  که مقدّس تصوير گرديده موجودی ان کودکانو در اذه

 کودك، که وقتی دهند. بنابراينمی او تطبیق شخصیت

انگیز او نفرت و حرکات رکیك پدر را ببیند و سخنان هایبدمستی

 شكدهد؟ .. بیمی او دست به حالتی دانید چهکند، می را مشاهده
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و مجبور خواهد  شده برانگیخته کودكدر ضمیر  شديدی نزاع

 را برگزيند: دو راه از اين يکی گرديد که

 دو شخصیتی میان صورت شود و در اين: يا از پدر متنفّر میالف

 پدر و شخصیّتشخصیّت يعنی-او متّحد بودند  روان در عمق که

 بیفکند. بايد جدايی -خودش

 فاسد و گمراه و انسانی کرده او پیروی از شخصیّت : يا آنکهب

 گردد.

 فرمايد:می قرآن

اْلخَمْرِ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّیْطَانُ أَْن يُوِقَع بَیْنَکُُم الْعََداوَةَ وَاْلبَغْضَاءَ فِی

 1وَالْمَیْسِِر وَيَصُدَّکُمْ عَْن ِذکِْر اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَْل أَنْتُمْ مُنَْتهُونَ

 شما دشمنی و قمار، میان خواهد در شرابمی شیطان»

دست  دارد. آيا از آن برانگیزد و از ياد خدا و نماز بازتان

 «کشید؟نمی

 پیغمبر نیز فرمود:

 (اجْتَنِبُوا الخَمْرَ فَإنَّها مِْفتَاحُ ُکلِّ شَرٍّ)

 1«.ها استبدی یمنشأ همه بپرهیزيد که از شراب»

                                                           
 91. سوره مائده، آيه  1
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، ديگر و شعور آدمی کنترل بردنو از بین اراده تعطیل، با آری

از نظر روانشناسی  مطلب ندارد. اين عملی پروا از هیچ انسان

« نگهبان» مشروب، گردد کهمی توجیه گونهنیز بدين تحلیلی

قبالً تحت  که مفاسدی کند و سپسرا تخدير می انسان باطنی

 بر او هجوم کرده استفاده نگهبان اين« لتغف»بودند از  کنترل

 برند؟می

و در  بوده شراب مثل ، همهراتو ساير مخدّ و افیون حشیش

 تو گريز از واقعیّا نفس با ضعف اند. اسالمشده تحريم همه اسالم

گردد،  انسان در روحیّه امور تشديد اين باعث دارد و هرچه مبارزه

 .استشده تحريم ديد در اسالمتر بدون

 Theتنگ  یگوشه» داستان در کتاب« موام سامرست»

Narrow Corner »آدم يك وضع نمودن در مجسّم لطیفی شرح 

 نويسد:می داده افیونی

بود. هند گیر افتاده اقیانوس در میان بادی سوار قايقی مردی»

 گمان بود و هر لحظه احوال پريشانو  نگران دريا بسی از وحشت

 آورده سويش هجومبه اقیانوس خروشان امواج کرد کهمی

                                                                                                               
 150/  2)  "شعب اإليمان  "( و عنه البیهقی فی  145/  4أخرجه الحاکم ) .  1

 .707/  6 "السلسلة الصحیحة  "(. قال األلبانی فی  2 /
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را  وحشت همهآن نتوانست مرد چون خواهند او را ببلعند! اينمی

 را چاق آن آورد و با افیون بیرون ، قلیانیبساط کند از داخل تحمل

را  و هر يکی شتافت و اضطراب ترس گجن به وی وسیلهکرد، بدين

 آب آمدند، تا آنکهتر میمتر پايینيك نظرش دريا به زد امواجمی

 نرم حرکت ، بهکشتی پرهیجان شد و جنبش کامالً هموار و آرام

 به«! ملکوتی» با بالهای کمکم شخص گرديد. اين مبدّل ایگاهواره

نیرومند و مقتدر  چناند و در آنجا خود را آنديگر پر کشی عالمی

فايق آمده  و دريايی زمینی خود بر خطرهای گمان به بود که يافته

 را از میان ، سدّ مشکالتانگشت یاشاره با يك توانستمی

 «! بردارد

 چگونه ها را دارند. حالانديشه نیز نظیر اين خوارانشراب

خود را  فکر و عقل ، دستگاهشراب با مصرف د کهبده اجازه اسالم

 آن و نبرد با مشکالت زندگی در راه و از جهاد و فعالّیت کنیم فلج

در  ويژه، بهروان در تربیت اسالم که عنايتی به ؟ با توجّهباز بمانیم

ديگر  داشته مبذول آدمی سرکش تمايالت و کنترل اراده پرورش
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 باقی و مخدّرات مسکرات تحريم در زمینه سوالی گونههیچ ایج

 1ماند.نمی

خود را  زندگی های، غمشراب گويند با نوشیدنمی برخی

و  خوشیبه  ساعتی ، گريختهو وحشت و از يأس کنیممی فراموش

 ؟ آخر ارزشاست صحیح سخن آيا اين . ولیرويمفرو می مستی

و  است و سرگیجه خماری آن دنبال به که چیست خوشی اين

و  ، تاريكروز پیش همچون دوباره زندگی ، چهرهصبح هنگام

 نمايد؟!.می گرفته

 و توازن و نظم است اجتماعی مهمّ شرابخواری از آفات هرحالبه

و  ذ و جرايملذاي از کثرت نشینانکاخ ريزد. چونمی همرا به آن

خود را  یاز کار افتاده حواس کهآن شوند. برایمی فحشا خسته

زنند. میدست مصنوعی نشاط آورند، ناچار به حال به اندکی

 و خستگی روح کسالت ، باعثطبقه اين دائمی بیکاری همچنین

خود  ساختگی، با تفريحاتشوند که مجبور می و سپس گشته آنان

 کنند. را سرگرم

                                                           
دی هاانسان، ماديگری و اسالم. مؤلف: عالمه محمد قطب مترجم: سید.  1

 .325ص 1379خسروشاهی. نشر سماط. چاپ ششم 
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نیز  کشند، آنانمی خورند و رنجمی غصّه که محروم یاما توده

يا ساير  مشروب خود، به زندگی وضع از آشفتگی ناچارند که

 و فراغت خیالیرا در بی از شب ببرند تا مگر پاسی پناه« مخدّرات»

بار  ی تحمّلد آمادهخو فردای ، برایگذرانده از درد و محرومیّت

 شوند! زندگی روزافزون هایغم

اند، شده طبقاتی دچار شکاف افراد آن که سامانیبی یجامعه

 امروزههستند. گرچه  ديگر آلوده و مخدرات شراب به چنیناين

جا نقش  در همه ، ولیشده رايج اجتماعات شرابخواری در تمام

و  ناماليماتاز ياد بردن  کند کهمی یخود را باز اصلی

 .است زندگی هایبالتکیلفی

 قدمی« مادّه» ندارد و از حريم« روح» به عقیده که مادّی غرب

باری که  . تمدّنیاستپديد آورده ماّدی تمدّن يك فراتر ننهاده

 مردم برای روحی و ديگر رفاه انباشته اعصاب یبر گرده گران

 خستگی روحی هایتوانند با سرگرمینمی وجود ندارد. مردم

 هایبا راه کنند، لذا ناچارند که خود را برطرف و تن اعصاب روزمره

از دردهای  ایخود بیافرينند و لحظه ! برایآرام ، فضايیمصنوعی

 کنند. احساس خود را فراغ ماشینی يکنواخت زندگی
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 ندارد، و از عمق و انس سنخیت ماشینی با زندگی انسان روان

و ساير مفاسد  يابد. شرابنمی آرامش ایزندگی چنین در متن

هرجا  به تمّدن رود! اينمی پیشبه غرب با تمدّن قدمبهقدم اخالقی

 گستراند.خود می دنبالرا نیز به رسد مفاسد اخالقیمی که

 پناه شراب به گاهو هیچ استمعتقد انسانیّت به مسلمین هجامع

 جامعه مختل اوضاع که است موظّف اسالمی صحیح برد. نظامنمی

يا  مردم یبیکارها )توده برگرداند. بايد برای متعادل وضع را به

 را به نکند و آنا فراهم تولیدی فعالیّت ( زمینهبیکاره نشینانکاخ

شود و می کنفقر و نیازمندی ريشه هم وسیلهکار وادارد زيرا بدين

 پذيرد!می ، چارهآور اشرافخسته بیکاری هم

 یجذبه پروردگار نوعی در عبادت اسالم تر آنکهمهم از اين

قبیل  اين ذوق که است کسانی یکنندهاشباع که نهاده عاشقانه

منشأ  ندارد عبادت، دوست با آنکه دارند. اسالم را هم حاالت

 تا حدودی باشد، ولی از امور اجتماعی بشر و غفلت زندگی اختالف

 نیز پاسخ روانی از تمايالت بخش اين تا به نیز آن را تجويز کرده

 باشد. گفته

آورده و همچنین دکتر سُها در اين مورد هم به تلبیس روی

نوان پدر علم، چنین برشمرده که خوردن کم شراب ضرر و زيانی بع
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رساند! حال با استناد به به همراه ندارد و به جامعه هم آسیبی نمی

-منابع و آمارهای علمی، دروغ و تلبیس بودن اين ادعا را ثابت می

 کنیم.

از نظر علمی، خوردن »( ادّعا کرده: 706دکتر ُسها در صفحه )

ی ندارد و حتّی زيانش از سیگار هم کمتر کم شراب زيان جدّ

 «..است

-بینیم که نتايج پژوهشهای علمی چیز ديگری میاما با هم می

 سازد.گويد که دروغگويی اين شخص کذاب و امثال او را برمال می

 و Tech Times جمله: از دنیا خبری و علمی هایسايت یهمه

Forbes و Science Daily و ZME Science و The Scotsman 

 14) ...و Newser و Medical Daily و Daily Mail و Mirror و

 کردند: اعالم رسماً کرد شوکه را همه که خبری ( در2016نوامبر 

 است خطرناك بسیار مغز رشد برای تنها نه شراب خوردن»

 دهدمی قرار تأثیرحتت نیز را آينده هاینسل در مغز عملکرد بلکه

 در بالقوّه طوربه کنندمی مصرف شراب که شخصی فرزندان و

 .گیرندمی و... قرار اضطراب متابولیکی، افسردگی، اختالالت معرض

 موجود هایژن در بمخرّ تغییراتی دادن رخ باعث شراب مصرف

-می شراب که شود. کسانیمی شرابخوار شخص فرزندان مغز در

 دادن رخ باعث بلکه زنندمی آسیب خودشان مغز به تنها نه خورند
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-می خود یآينده هاینسل و فرزندان مغز در مخرب تغییراتی

 «.شوند

 ( منتشر شده است در2016نوامبر  14لینك اين خبر که در )

Tech Times: 

http://www.techtimes.com/articles/185923/20161115/

teenage-binge-drinking-can-affect-brain-function-in-

future-children.htm  

 :Newser لینك خبر

http://www.newser.com/story/234055/when-teens-

binge-drink-it-could-impact-their-future-kids.html  

 :Science Daily لینك خبر در

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/

161114140611.htm  

 :Mirror لینك خبر در

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/binge-

drinking-teen-increases-risk- 9258796 

 : Daily Mail لینك خبر در

http://www.dailymail.co.uk/health/article-

3935356/Why-really-shouldn-t-binge-drink-Heavy-

drinking-teenager-puts-future-children-s-brain-

function-risk.html  

 :ZME Science لینك خبر در

http://www.zmescience.com/science/teenage-binge-

drinking- /16112016 

http://www.techtimes.com/articles/185923/20161115/teenage-binge-drinking-can-affect-brain-function-in-future-children.htm
http://www.techtimes.com/articles/185923/20161115/teenage-binge-drinking-can-affect-brain-function-in-future-children.htm
http://www.techtimes.com/articles/185923/20161115/teenage-binge-drinking-can-affect-brain-function-in-future-children.htm
http://www.newser.com/story/234055/when-teens-binge-drink-it-could-impact-their-future-kids.html
http://www.newser.com/story/234055/when-teens-binge-drink-it-could-impact-their-future-kids.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161114140611.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161114140611.htm
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/binge-drinking-teen-increases-risk-9258796
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/binge-drinking-teen-increases-risk-9258796
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/binge-drinking-teen-increases-risk-9258796
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/binge-drinking-teen-increases-risk-9258796
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3935356/Why-really-shouldn-t-binge-drink-Heavy-drinking-teenager-puts-future-children-s-brain-function-risk.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3935356/Why-really-shouldn-t-binge-drink-Heavy-drinking-teenager-puts-future-children-s-brain-function-risk.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3935356/Why-really-shouldn-t-binge-drink-Heavy-drinking-teenager-puts-future-children-s-brain-function-risk.html
http://www.zmescience.com/science/teenage-binge-drinking-16112016/
http://www.zmescience.com/science/teenage-binge-drinking-16112016/
http://www.zmescience.com/science/teenage-binge-drinking-16112016/
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 :The Scotsman لینك خبر در

http://www.scotsman.com/news/binge-drinking-

could-damange-brains-of-future-children-1- 4287380 

 :Forbes لینك خبر در

http://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2016/11/14

/could-teenage-drinking-affect-the-brains-of-future-

generations/#51146d3b31d 4 

 :Medical Daily درلینك خبر 

http://www.medicaldaily.com/binge-drinking-may-

cause-genetic-changes-future-children-increasing-risk-

 404353 
Teenage Binge Drinking Can Affect Brain Function 

In Future Children Binge drinking affects teen health 

today, but researchers have discovered that 

consuming alcohol 

 88تر است اينکه سالیانه دهندهآماری ديگر که بسیار تکان

دهد و وی میهزار حالت مرگ به سبب مصرف مشروبات الکلی ر

اين آمار تنها مربوط به اياالت متحده آمريکا است نه کشورهای 

 اروپايی و... 

http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-

use.htm  

https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-

alcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics  

http://www.scotsman.com/news/binge-drinking-could-damange-brains-of-future-children-1-4287380
http://www.scotsman.com/news/binge-drinking-could-damange-brains-of-future-children-1-4287380
http://www.scotsman.com/news/binge-drinking-could-damange-brains-of-future-children-1-4287380
http://www.scotsman.com/news/binge-drinking-could-damange-brains-of-future-children-1-4287380
http://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2016/11/14/could-teenage-drinking-affect-the-brains-of-future-generations/#51146d3b31d4
http://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2016/11/14/could-teenage-drinking-affect-the-brains-of-future-generations/#51146d3b31d4
http://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2016/11/14/could-teenage-drinking-affect-the-brains-of-future-generations/#51146d3b31d4
http://www.medicaldaily.com/binge-drinking-may-cause-genetic-changes-future-children-increasing-risk-404353
http://www.medicaldaily.com/binge-drinking-may-cause-genetic-changes-future-children-increasing-risk-404353
http://www.medicaldaily.com/binge-drinking-may-cause-genetic-changes-future-children-increasing-risk-404353
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm
http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm
https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics
https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/alcohol-facts-and-statistics
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و سکوالرها  حقايقی سريع و کوتاه پیرامون شراب، که ملحدان

 کنند.برای آن تبلیغ می

-هزار شخص به 80در آمريکای شمالی و جنوبی ساالنه حدود 

میرند و بیماريهای کبد و سبب مصرف )مشروبات( الکلی می

ومیر مستقیمی بیماريهای عصبی و روانی در مقدمه داليل مرگ

 1مصرف شراب است.ها آن هستند که سبب

سبب مصرف مشروبات الکلی به هزار نفر در آلمان 73ساالنه 

 2میرند.می

دلیل مصرف مشروبات هزار شخص در فرانسه به 50سالیانه 

 3میرند.الکلی می

سبب مصرف میلیون شخص به 3میالدی بیش از  2012در سال 

  4مشروبات الکلی مردند.

دلیل بیماريهای ناشی از نفر در هر روز به 5در استرالیا حدود 

 1میرند.الکلی میمصرف مشروبات 

                                                           
1  . http://goo.gl/Iunnzx 

2  . http://goo.gl/5nK4lk  
3  . http://goo.gl/XDctvt 

4  . http://goo.gl/1iiasj  

http://goo.gl/Iunnzx
http://goo.gl/5nK4lk
http://goo.gl/XDctvt
http://goo.gl/1iiasj


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2644 

 

 2گردد.بیماری می 200شراب سبب بروز بیش از 

سپس دکتر ُسها به ضرر و زيان مستی در حین رانندگی  

-وجود نوشیدنش را در غیر آن جايز میکند اما با ايناعتراف می

 شمرد! براستی که بايست گفت:

کند اما مانع شرابخواری در آمريکا قانون از مستی ممانعت می

گیرد! اين قانون، براساس ود بلکه فقط جلوی مستی را میشنمی

روح انسانیّت که ارزش وجود بشری و جايگاه رفیعی که خداوند 

متّعال او را بر آن آفريده تا مأموريت خالفت راشده در زمین را 

خاطر کند .. هرگز! بلکه او را بهانجام دهد اشخاص را منع نمی

! چرا که مستی به افزايش شوداسباب اقتصادی محض مانع می

تولید را به یانجامد و درنتیجه چرخهای و رانندگی میحوادث جاده

شود. های اقتصادی بسیاری را سبب میکشاند!! و زيانتعطیلی می

کند! و هرچه که باشد قانونی وجود دارد که از مستی جلوگیری می

خاطر بخشی مداومی ضدّ اين جرم هست و بههمچنین آگاهی

 ارتکابش هم مجازاتی وجود دارد! اما نتیجه چه شد؟! بايستی از

دهد! .. پاسخ میها آن یبپرسیم .. چرا که گزارشهای ساالنهها آن

                                                                                                               
1  .http://goo.gl/IyhXFH 

2  .www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/fr/ 

http://goo.gl/IyhXFH
http://goo.gl/IyhXFH
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/fr/
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بخشی و مجازات رو به درواقع جرم مستی با وجود قانون و آگاهی

گاه که داده آنافزايش مداوم است! اما در اسالم اتفاق ديگری روی

 1ب نازل گشت:ی تحريم شراآيه

يَا أَيُّهَا الَّذِيَن آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَْمرُ وَالَْمیْسُِر وَاألَنصَابُ وَاألَزْاَلمُ رِجْسٌ 

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّیْطَانُ  *مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ َلعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

وَالْبَْغضَاء فِی الْخَمْرِ َوالْمَْیسِرِ وَيَُصدَّکُمْ عَن أَن يُوقَِع بَیْنَکُُم الْعَدَاوَةَ 

 2ذِکِْر اللِّه وَعَنِ الصَّالَةِ فََهلْ أَنتُم مُّنَتهُونَ

ای که در خوارگی و قماربازی و بتان )سنگیای مؤمنان! می»

کنید( و تیرها )و سنگها و اوراقی که برای قربانی میها آن کنار

بريد، همگی از لحاظ معنوی( به کار می يیو غیبگو يیآزمابخت

باشند. پس از پلیدند و )ناشی از تزيین و تلقین( عمل شیطان می

اهريمن  )اين کارهای( پلید دوری کنید تا اينکه رستگار شويد *.

خوارگی و قماربازی در میان شما دشمنانگی خواهد از طريق میمی

و خواندن نماز باز دارد.  توزی ايجاد کند و شما را از ياد خداو کینه

توزی پس آيا )از اين دو چیزی که پلیدند، و دشمنانگی و کینه

                                                           
. دراسات قرآنیه. مولف: عالمه محمد قطب. انتشارات دارالشروق مصر/قاهره. چاپ  1

 میالدی. 1993هفتم 
 (90-91. سوره المائده، آيات) 2
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کنند، و ايشان را از پراکنند، و بندگان را از ياد خدا غافل میمی

دارند( است، باز میويژه نماز که مهمترين آنهای عبادات، بههمه

 «کنید؟!کشید و بس میدست می

ی برای دادن خبر نزول آيه به خیابانها خدا يك مُنادی رارسول

مدينه فرستاد که: ای مردم! بدانید که شراب حرام شده است! .. 

ه فقط همین! .. اين تمام اقدامی است که انجام پذيرفت! اما نتیج

ز ااش که لیوان يا جامی چه شد؟! نتیجه اين بود که هرکس در خانه

یس، بازپرسی و يا شراب داشت را بر زمین ريخت، بدون دخالت پل

س تر از اين روی داد .. هرکای! بلکه بیش از اين و عجیبمحاکمه

ای شراب در دهانش بود نیز آن را دور ريخت و به خودش که قطره

نوشم چون که در دهانم است بعد از آن از نگفت: اين را می

 که خداوند متّعال شراب رادلیلکنم! بديننوشیدنش خودداری می

 د، و آن شخص نیز با خداوند تعامل کرد!حرام نمو

اين فرق بین نظامی است که مبتنی بر عقیده و برگرفته از آن 

است، و نظامی که دولت بر آن بنا شده و تشکیالت و مؤسّساتش 

 پاسدار آن هستند.

مجازات شرابخواری با جرم تناسب »گويد: جناب سُها باز می

-ی سوم بهه در مرتبهندارد و بسیار شديد است، مخصوصاً اينک
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شود. آيا جان اين کوچکی، شرابخوار کشته میخاطر خطايی به

 ؟«قدر کم ارزش استانسان اين

گويیم: باز هم دروغ و تلبیس کردی چرا که در جوابش می

 کشند! خاطر شرابخواری نمیشرابخوار را به

 "عن أبی هريرة، أن رسول اهلل أُتی برجل قد شرب، فقال:

قال أبو هريرة: فمنا الضارب بیده، والضارب بنعله،  ."اضربوه 

والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اهلل، فقال 

ال تقولوا هکذا، ال تعینوا  ": -صلى اهلل علیه وسلم  -رسول اهلل

ولکن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم  "وفی رواية: "علیه الشیطان 

 1.ارحمه

عَنهُ( روايت شده که مردی که شراب هللُااز ابوهريره)َرضیَ»

خدا آوردند، ايشان فرمود: او را حد بزنید. نوشیده بود را نزد رسول

ابوهريره گويد: برخی از ما با دست و برخی با کفش و برخی با لباس 

که )پس از حد( دور شد برخی گفتند: خداوند )آرام( زديم، زمانی

فرمودند: اين ( َسلَّموَوَآلِهِعَلیهِاهللُ)صَلَّخدارسوايش کند. پس رسول

و در روايتی « چنین نگويید، شیطان را بر ضدّ او ياری مرسانید

                                                           
 . 3758. صحیح سنن أبی داود:  1
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بلکه بگويید: خداوندا از گناه او درگذر، بارالها به او رحم »آمده که: 

 «.کن

او بسیار  از که اين عملدستور دادن به کشتن شرابخوار هرگاه 

که قبیص بن ذويب روايت شده زند منسوخ شده است. از  سر

من شرب الخمر فاجلدوه، فإن فرمود: ) پیامبر صلی اهلل علیه و سلم

فی الثالثة أو  -عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه 

فأتی برجل قد شرب فجلده، ثم أتی به، فجلده، ثم أتی  "-الرابعة 

ب بنوشد او هرکس شرا» .1"به، فجلده، ورفع القتل، وکانت رخصة

شلّاق بزنید اگر باز هم  او را اق بزنید، اگر دوباره نوشید باز همرا شلّ

-را بکشید.  نوشید او را باز هم شلّاق بزنید، اگر باز هم نوشید او

مردی را پیش پیامبر صلی اهلل  سپس -چهارم  يا از مرتبه سوم پس

زد. سپس بار نوشیده بود، او را شلّاق آوردند که شراب  علیه و سلم

ديگر او را آوردند باز هم او را شلّاق زد سپس بار ديگر او را آوردند 

نظر کرد و اين عمل پیامبر هم شلّاق زد و از کشتن او صرف او را باز

صورت رخصت درآمد يعنی اين عمل او که به صلی اهلل علیه و سلم

                                                           
انتشارات آراس سنندج. فقه السنه. مولف: سید سابق. مترجم: محمود ابراهیمی. .  1

)هرچند که شیخ آلبانی فرموده که حديث مرسل است اما ديگران در روايات ديگر 

 اند(.آن را بیان داشته
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کشتن شرابخوار که نظر فرمود، بدين معنی است از کشتن صرف

 «.منسوخ شده است

مصرف مواد زيانباری همانند سیگار، »بعد دکتر ُسها گفته: 

ترياك، هروئین، حشیش و داروهای روانگردان در اسالم حتّی 

حرام هم نیست چه رسد به حد. چون در زمان محمّد در عربستان 

شناخته شده نبودند و پیامبر از آن اطّالعی نداشت تا حکمی 

 «!!بدهد

نمايیم: شتر نیز بیان داشتیم را تکرار میای که پیجمله

و در  بوده شراب مثل ، همهو ساير مخدّرات و افیون حشیش»

 تو گريز از واقعیّا نفس با ضعف اند. اسالمشده تحريم همه اسالم

گردد،  انسان امور در روحیه تشديد اين باعث دارد و هرچه مبارزه

 «.است شده تحريم ترديد در اسالم بدون

جناب دکتر سُها، جهل مرکب دارد که نفهمیده ما در اسالم امور 

گونه پردازيم. و اينبه امور متغیّر میها آن ثابتی داريم که بر اساس

علمای اسالم بر اساس قرآن و سنّت در مورد امور جديدی که 

 زنند. در مورد اين مسئله هماند دست به اجتهاد میپیشتر نبوده

زيان رساندن به »علما و فقیهان بر اساس قاعده )ال ضَرَر وال ضِرار( 

از ديرباز حکم به تحريم تمامی « خود و ديگران جايز نیست
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رساند اند که به جسم يا عقل يا مال شخص زيان میچیزهايی داده

همین خاطر است که درمورد تحريم امثال سیگار و حشیش و... و به

 اجماع وجود دارد..

عصر نیز در بیند که در همینرضمن آيا جناب دکتر نمید

 !شود؟شدّت برخورد میسرزمینهای اسالمی با توزيع مواد مخدّر به

عنوان يك گروه اسالمی، اين کذّاب در آخر هم طالبان را به

درصد مواد مخدّر جهان دانسته است! بايد به  90ی تولید کننده

 ید يا ردّ گروه طالبان بايدنظر از تأياين شخص جاهل گفت: صرف

گروه از ديرباز تاکنون، حکم به خاطرنشان ساخت که رهبران اين

 کاران و عامالنش مجازات وتحريم موادّ مخدّر داده و برای کشت

 اند..تعزير تعیین نموده

دهد تولید است که آمارها نشان میاما مسئله قابل توجه اين

کتر دال آن توسّط اربابان امثال مواد مخدر افغانستان از زمان اِشغ

 ها برابر رسیده است وسُها يعنی مناديان دموکراسی غربی به ده

های معتبر، خود اشغالگران را عامل افزايش کشت، منابع و سايت

ای شهتوان به گوگونه میاند که بدينتولید و توزيع آن قلمداد کرده

 رد!داری و دموکراسی پی باز مقاصد حامیان سرمايه

*** 
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 شبهه: حدّ دزدی

 و زيان رنج یعموماً مايه شده تلقّی جرم از نظر اسالم که اموری

مملوء از  جامعه بدانیم باحم مردم را برایها آن اند و اگرجامعه برای

باشند و  در امنیّت مردم شود. مثالً چگونهمی و کشمکش بحران

در  کشیقتل و آدم آنکه کنند و حال زندگی آرام بتوانند با خیال

 باشد؟ گرديده مباح میانشان

جزو  استبوده امنیو بی و مرج بشر دچار هرج که هايیدوره

 همین، به استشمار آمدهبه وی در تاريخ افتادهو عقب تاريك ايّام

امور  انسان شد کهپیدا می هنگامی و تمدّن ، صنعتدانش دلیل

 نیز اين نهاد. از نظر روانیمی امنیّت یخود را بر پايه زندگی

شود  واقع اگر در محیطی دارد زيرا انسان روشن حسابی موضوع

 از خود و حريم دفاع خود را صرف نیرو و کوشش بايد تمام که

امور  به که نخواهد داشت نمايد ديگر مجالی خانواده و اموال و...

اند: غرايز گفته بپردازد. روانشناسانو معنوی  علمی و تکامل دانش

غريزه  از جهت انسان کهکنند مگر آنپیدا نمی فعالیّت هرگز میدان

 باشد. آسوده خیالش جان است حفظ غريزه ، کهنخستین

از  کمیباز دست ، ولیکمتراست اشصدمه کشیاز آدم دزدی

از  مال ی حبّ. غريزهمال تجاوز و تعدّی به يعنی ندارد. دزدی آن
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 غريزه ، اينو دزدی جان آمده ی حفظغريزه دنبال به نظر اهمیّت

 کند.و هتك می را اهانت

امنیّت  گونهخود هیچ یدر جامعه بود و مردم مباح اگر دزدی

 یرا از امور واال ، فکر آناناز مال نگهداری ینداشتند، انديشه مالی

 اقتصاد موقعی گويد: چرخما می به هم . تاريخداشتباز می زندگی

 در امان ماند. و چپاول ، از غارتجامعه محیط درآمد که گردش به

 و روابط بازرگانی هایفعالّیت آشکار مانع به که ناامنی اما در مواقع

 در گرسنگی زمین روی ، مردم در بیشتر نقاطاست لیما اقتصادی

 بردند.بسر می و قحطی

 خیالش جهتپیدا کرد و از اين امنیّت مالی کهاز آن پس انسان

خود  پردازد، و اينتولید می وسايل اصالح به ، آنگاهگرفت آرام

توسعه و  در راه بشريّت که است بسیار بلندی از گامهای يکی

 و جدل است دزدی نیز روشن تحريم علت دارد. پستکامل بر می

 .مورد استبی آن درباره

و  مشروع از کسب ، عاجز بودنگرسنگی اساساً معلول دزدی

 است موظف . زمامدار اسالمیاست در جامعه اقتصادی توزان عدم

 بینديشد، و بايد وضعی ایها چارهنابسامانی اين تدارك که برای

 انجام خود، قادر به امور شخصی افراد، طبق یهمه ايجاد کند که
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 ایاگر باز عده وصفگردند. با اين و پسنديده مشروع کارهای

 )بودجه المالآورند، بیت دستخود را به نتوانستند کفاف زندگی

اگر  کند. يعنی را جبران آنان ی ضروریهزينه ( بايد کسریعمومی

 نتواند مخارج العادهفوق يا ضعف بیماری يا پیری علّت مثالً به کسی

 خود از چنین با بودجه اسالمی نمايد، دولت خود را تحصیل زندگی

 کند.می شخصی حمايت

شود بدين معنا که اسالم با تعیین مجازات و اجرای آن آغاز نمی

های وقوع جرم و جنايت را وشد که جلوی روزنهکبلکه نخست می

ابتدا اتفاق نیافتد، اما اگر اتفاق افتاد اسالم در هر بگیرد تا در همان

نگرد تا ضمانت نمايد که فاعل آن عذری ندارد، حالتی با دقّت می

هنگام که ضمانت نموده شخص در انجام جرم و جنايت پس در اين

سازد اما اگر شبهه سر بر آورد میعذری ندارد حّد را بر او جاری 

 1نمايد.اين شبهه، حدّ را دفع می

 و مجبور به واقعًا اضطرار يافت ایاگر گرسنه پس با وجود اين

 او را تحت فشار قرار نخواهد داد. شد، دادگاه قضايی دزدی

                                                           
. پیرامون تطبیق شريعت. مولف: عالمه محمد قطب. مترجم: خداداد مطاعی پور. 1

 شمسی. 1393انتشارات آراس سنندج. چاپ اول 
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ی( حدّ َعنهُ( در سال عام الرّماده )خشکسالاهللُامام عمر)رَضی

گرسنگی، منجر یمتوقف نمود زيرا مشاهده کرد که شبههدزدی را 

دّ حبه دزدی آنان شده است، بنابراين حدّ را با شبهه، دفع نمود و 

را جاری نکرد تا اينکه مطمئن شود مرتکب دزدی در انجام آن 

-گونه امام عمر قانون و شريعت خداوند)جلَّعذری ندارد .. اين

ی ق آن يك مجری دقیق با پايبندجَاللهُ( را انجام داد و در تطبی

 کامل بوده است.

د ی تربیّت صحیح، در افراوسیلهکه اسالم ابتدا بهخالصه اين

 کند که آنان را از ارتکابنوعی مانع و التزام معنوی ايجاد می

 ونمايد و سپس نوبت به حاکم جرايم تا حّد بسیار بااليی منع می

دزدی را با ايجاد بستر  رسد که شرايط ارتکابحکومت اسالمی می

زکات، یثروت، پروسهیمناسب مانند کارآفرينی، توزيع عادالنه

 رساندکمك به مستمندان و افراد ناتوان و... به حدّاقل ممکن می

صورت اجرای حدود تفاوت خواهد کرد و مانند قبل که در غیر اين

ی هدانکه جناب سُها با ناديده انگاشتن عامچیزینخواهد بود، همان

 ی خود را دارد.آن قصد فريب خواننده

بدين معنا که اسالم نوعی بازدارنده و نگهبان درونی در افراد 

ها آن آورد که اگر هم مجريان قانون يا ناظرانی نزديكبوجود می
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نباشند سبب التزام به قوانین بوده و عملی خالف قوانین را انجام 

شود و اگر مشاهده نمیندهند؛ چیزی که در جوامع غربی اصالً 

افراد آن جوامع، خود را از چشم مراقب يا دوربین و قانون دور 

-زنند به اينببینند بالفاصله به ارتکاب اعمال غیرقانونی دست می

باشند. که فاقد مانع درونی )که همان دين و اخالق است( میدلیل

 عنوان مثال:به

ن برق شهر جريا 1977جوالی سال  13دقیقه  34و  21ساعت 

نیويورك قطع شد و بخش بزرگی از اين شهر در تاريکی فرو رفت. 

بود که پلیس بیش از سه هزار غارتگر را  حدّیوسعت غارت به

دستگیر کرد. اين رويداد پر معنا مدّتها از لحاظ کشف علل و 

شناسان بود که چرا در نیمه دوم قرن اسباب تحت بررسی جامعه

ه مقّر سازمان ملل است چنین و در شهر نیويورك ک 20

ر ای روی داده بود. اين وضعیّت، تمدّن و قانونمندی بششکنیقانون

 معاصر را زير سؤال برد.

 9های ايتالیا اهالی برخی شهر 2003سپتامبر  28همچنین در 

ترين حوادث دهندهسر بردند و تکانساعت در خاموشی به

اکنان ژِنو هم شاهد سال سشان را تجربه کردند. درهمینزندگی

ساعت خاموشی تجربیات  3دنبال چنین اتّفاقاتی بودند و به
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-وها، تعرّض و هرجهولناکی را از سر گذراندند. غارت از فروشگاه

مرج اتّفاقاتی است که در اروپا و آمريکای شمالی با قطعی برق رخ 

نظم و ترتیب و بودن فرهنگ غرب بهاست. با توجه به متّصفداده

های غرب آن را ها تبلیغات، رسانهنیّت، چیزی که در طی دههام

اند؛ برّرسی چرايی همچون چماقی بر سر ملّتهای شرق کوبیده

 چنین اتفاقاتی بسیار جالب توجه خواهد بود.

های درونی بسیار بنابراين تعالیم اسالم توانسته است کنترل

ر هو نظم، در  ترتیب امنیّتکارايی را در افراد ايجاد کند و بدين

سطحی که هست، در اثر عدم وجود و يا عدم کارکرد عوامل 

شود که بارزترين گردد و دچار کمترين مشکل میخارجی حفظ می

 بندان است و يقیناً در سرزمینهایآن تنها ايجاد ترافیك و راه

است کسی در شرايط اسالمی که قطعی برق به کرّات اتفاق افتاده

رق، جان و مال و ناموس خود را در خطر عادّی به محض قطع ب

ترين مردم جهان ای که تا دقايقی قبل منظّمحمله و غارت عدّه

 بیند!شدند؛ نمیخوانده می

حکم برای همچنین بايستی خاطرنشان ساخت که در اسالم، اين

خاطر مقام و منصب باشد و کسی بهتمام اعضای جامعه يکسان می

گردد چنانکه و... از آن استثناء نمی يا جايگاه اجتماعی يا ثروت
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-به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد دزدی می»پیامبر فرمودند: 

 «...ساختمکرد بر او حّد را جاری می

 ساز بوده که همواره خلفای مسلمان،اسالمی چنان انسانتربیت

-بوده اند و حتّی طلبکارکه مال کمی بر جای نهادهبا فقر و در حالی

 اند، تاريخ اسالم هنوز شیرمردانیای فانی را وداع گفتهاند سر

لدّين ايوبی، نوراالدينعبدالعزيز، صالحراشدين، عمربنمانند خلفای

 زنکی و... را فراموش نکرده است.

ای ديگر که شايان ذکر است اينکه اگر دولت يا حکومتی نکته

ند ايبسالمی پادّعای اسالم نمايد و با اين وجود به احکام و موازين ا

ه ساختنباشد يا ادّعای اسالم کند اما قوانین وارداتی يا قوانین خود

توان به پای اسالم اجرا درآورد نمیی خود را بهو سودجويانه

-همین گذار اهلل متعال است بهگذاشت چون در اسالم يگانه قانون

 دلیل همگی در برابر قوانین ثابت آفريدگار خود يکسان هستند.

خداوند متّعال امر به بريدن دست زن و مرد دزد با شروط 

 فرمايد:خاصّی را داده است چنانکه می
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وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَُة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَُهمَا جَزَاًء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِنَ 

اند دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده» 1اللَّهِ

 «.مجازات الهی قطع کنید عنوان يكبه

 دکتر سُها اين حکم را افراطی، خشن و ناعادالنه خوانده است!

زد دکار از بافی و مردود است، و دارد با اينولی اعتراض او سفسطه

کند، دزدی که ظلم و تعدّی نموده و دست به دزدی زده دفاع می

را است و حقّ ديگران را گرفته است، همچنین مالباختگان مظلوم 

کند؛ کسانی که اموالشان از دست رفته و تالششان ضايع رها می

 گرديده و کار و زحمتشان به باد رفته است...

ا اند تاند و خسته و رنجور گشتهآن مظلومان کار و تالش نموده

اند سپس شخصی تنبل و ظالم که دست آوردهکه آن اموال را به

رسد و حاصل میدرازی ندارد از راه چیزی جز تعدّی و دست

 دارد!زدن بر میچشم بر همرا در يكها آن رنجدست

جناب سُها در اين مورد به مالباختگان چه دارد بگويد؟ او 

کند که بر ديگری تعّدی نموده و مالی چگونه آن دزد را مجازات می

گونه به معضل و باليی برای که برايش جايز نیست را ربوده و اين
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شان را به رنجدّل گشته، که حاصل دستزحمتکشان تالشگر مب

 برد؟تاراج می

ه را اشتباآقای دکتر تنها به حکم بريدن دست ايراد گرفته و آن

ست خوانده اما از مجازات مناسب، نرم و دلسوزانه! که مدّنظر او ا

ور شده که دزد، مظلوم و چیزی نگفته بلکه چنان به حکم حمله

 کلّیعدّی و ظلمش بر ديگران بهشود و تقابل ترحّم نمايانده می

 گردد!!فراموش می

درواقع بريدن دست دزدی که شرايط معیشتی و اجتماعی 

باشد چرا که است تأديب او میجامعه عذری برايش باقی نگذاشته

-یلهوساو ارزانی داشته تا بهاين خداوند متّعال است که دست را به

رای بای وسیلهرا بهآن ی آن کسب روزی و امرار معاش نمايد، اما او

است که بريده شود و اين است پس مناسب اينتعدّی مبّدل نموده

-تعدّی بر اموال ديگران میی آن بهوسیلهنیروی متجاوز که به

خودش و پردازد نیست گردد، و درحقیقت خود اوست که به

ی مثبت دستش اهانت نموده و اوست که دستش را از انجام وظیفه

-همینهای خرابکارانه تبديل کرده و بوسیلهرا بهشته و آنآن باز دا

 است.دلیل خداوند متّعال او را با قطع دستش ادب نموده
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درضمن بريدن دست دزد يك حکم بشری قابل آزمون و خطا و 

ل را برای اجرا نازقابل تغییر نیست بلکه حکم خداوند است که آن

رد چرا که مسلمان يقین داباشد نموده و خطاپذير و تغییرپذير نمی

امر نموده حق است، و هر حکمی که داده عین آنچه خداوند بدان

داند چه صواب است.. و خداوند حکیم که انسان را آفريده می

-است و هر چه هم که بهچیزی به نفع اوست پس بدان امر نموده

دلیل همیناست. بهداند پس از آن نهی فرمودهضرر اوست را می

 ست؛گونه پايان يافته ای امر به بريدنِ دست دزد، اينآيه است که

 وَاهللُ عَزِيزٌ حَکِیمٌ

اش( حکیم و خداوند )بر کار خود( چیره و )در قانونگذاری»

کند تا مانع است )و برای هر جنايتی، عقوبت مناسبی وضع می

 «.پخش آن گردد(

ی ای براعنوان وسیلهدين، نظر ما متوجّه خود شريعت بهدر اين

حفظ جوامع از فساد است؛ اما آنچه مشخص و بديهی است اينکه 

 دهد.تنهايی کاری را انجام نمیشريعت به

قوانین خداوند قوانینی نیستند که بتوان جايگزينی برای آن 

پیدا کرد. قوانین خداوند مدّون در کتابی هستند که آياتش استوار 

اند. دين خدا يعنی دهو از طرف خداوند علیم و حکیم بیان گردي
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ی امور ای کامل برای مداوا و معالجهی قوانین، برنامههمان مجموعه

ها آن بیند و مداوایی امور را مرتبط با هم میاست. اين دين همه

 داند. به مثالی در اين زمینه توجّه کنید.را نیز مرتبط با هم می

وقتی ی دزدی و قطع کردن دست را در نظر بگیريد. مسئله

چنین امری بدون ارتباط با ساير امور و مسائل ديگر مطرح شود، 

 برخی در جهت انکار و مخالفت با آن به نام دفاع از حقوق بشر و

کنند و به ذهن نیز چنین خطور گیری میهمگام با مجرم، موضع

کند که آيا شايسته نیست مجازات در کمترين وجه از وجوه می

از  انجام گیرد؟! چنین افرادی بدون آگاهیرحمی )مثالً زندانی( بی

-گويند و نظر میقوانین اجرايی اسالم و چارچوب آن سخن می

ها آن دهند، و شیفته شدن به قوانین موجود در غرب، فکر و ذهن

 را تحت تأثیر قرار داده و ربوده است.

نگرد و تنها اسالم به اموری چون سرقت، تنها از ديد جرم نمی

کند. در اسالم ی مجازات، اقدام به مدوای آن نمیاز طريق اجرا

برد و آن را ها است که اسالم به آن پناه میمجازات، يکی از راه

ی خدا، نخست بکارگیری اسباب منع گیرد. منهج و برنامهبکار می

-دهد )و پیروانش را به آن دستور میتخلّف و جرم را هدف قرار می

صورت نگیرد. بعد از آن ايمان به  دهد( تا از اين طريق هیچ تخلّفی
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ی فرد با خدايش کند و رابطهها میخدا و روز آخرت را متوجّه دل

ای که در دل، شرم از خداوند و دوستی و سازد، رابطهرا تقويّت می

کند؛ محبتی که منجر به محبت و ترس نسبت به او را ايجاد می

شم و غضب او اطاعت از وی و ترسی که منجر به دوری گرفتن از خ

 آورد:شود را به وجود میمی

 1وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ َو يَخَافُونَ َعذَابَهُ

 «.اندو به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناك» 

ديگر را بعد از آن، اصول دوستی و محبت و ترحّم نسبت به يك

-یدر جامعه تقويت و روابط برادری را بین افراد جامعه استحکام م

 بخشد:

 2إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

 «.همانا مؤمنان برادران يکديگرند»

کند، بعد از تقويّت چنین اصولی، بنیان خانواده را محکم می

يابند و براساس خلق و پناهگاهی که فرزندان در آنجا تربیّت می

« امرّ ولی»کنند.. عالوه بر اين معنويات، بر خوی اسالمی رشد می

کند که مقداری از اموال و ثروت ثروتمندان را به عنوان واجب می
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و ها آن واجبی از آنان گرفته و در صورت روبرو شدن با مخالفت

وارد جنگ شود و پس از گرفتن ها آن خودداری از دادن آن، با

المال را مال، آن را به نیازمندان جامعه ببخشد. و در نهايت بیت

ه از ناتوانان و از کار افتادگان جامعه حمايت کند، کند کمسئول می

-و زندگی مردم را سر وسامان بخشد. وقتی حال و وضعّیت جامعه

آيد وجود نمیی دزدی و سرقت يا بهاسالمی چنین است، مسئلهی

 زند معذور نیست.يا کسی هم که دست به دزدی می

دست به  ی اسالمی اگر کسیبا وجود تمام اين مسائل، در جامعه

شود مگر دزدی زد، حدّ که همان قطع دست است بر او اجرا نمی

 اين که قاضی بعد از تحقیقاتی حکم به غیرمعذور بودن او بدهد.

« حاطب بن بلتعه»چنانکه قبالً هم خوانديم که روزی کارگران 

را دزديدند. دزدان را نزد « مزينه»ی شتر مردی از طايفه

دستور به قطع دست « کثیر بن صلت»دند. عَنهُ( آوراهللُعمر)رَضی

خدا گفت: به« حاطب»آنان داد. امیرالمؤمنین آن را رد کرد و به 

را ها آن کشی ودانستم که از اين بردگان کار میسوگند اگر نمی

حالل ها آن داری که محرّمات خداوند برایحدّی گرسنه نگه میبه

جای آن، غرامتی را  کردم. حال بهرا قطع میها آن شود، دستمی

گیرم که بر تو سخت آيد. سپس به مرد مسنّی نگريست و از تو می
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فرمود: بهای شترت چقدر است؟ گفت: چهارصد درهم. فرمود: ای 

 حاطب به او هشتصد درهم بپرداز.

کند، چنین اجرا زيبايی عدالت الهی که در شريعت او جلوه می

 شود.می

کنند لنشین الهی را رها میمنحرفین و گمراهان وقتی هدايت د

هی روند که چنان منجر به شیوع فساد و تباو به دنبال قوانینی می

ز گیرد و همه اشود که تمام جوامع بشری را در بر میدر جامعه می

آيند، در مقابل خداوند چه جوابی خواهند دست آن به تنگ می

 داشت؟!

أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ يَبْغُونَ َو مَنْ 

آيا فاسقان جويای حکم جاهلیّت هستند؟ چه کسی »1يُوقِنُونَ

 «کند؟برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم می

-های بازدارنده )به علّت سختاست که اين مجازاتواقعیّت اين

 است بدانیم که درگیری در اثبات جرم( کمتر اجرا می شود. کافی

  2بار حد سرقت اجرا شده است. 6قرن صدر اسالم فقط  4مدّت 
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 یها بیشتر جنبهگیريم که منظور از اين مجازاتپس، نتیجه می

علّت شود. عالوه بر اين بهتهديدی است که مانع وقوع جرم می

ی وجودآورندهآگاهی از روش اسالم در حفظ جامعه از عوامل به

ادری از عادالنه بودن موارد اندك و نگناه و جرم، قبل از وقوع آن، 

ل شد، اطمینان کامی افراد اجرا میها دربارههم که اين مجازات

 کنیم.پیدا می

ن شاعلّتی برای نگرانیها يا طرفدارانشان هیچبنابراين، غربی

ها آن شان بدون وجود توجیهی کهکه همهنخواهند يافت، مگر آن

جام جرم و گناه شده باشند و بر انرا به گناه کشانده باشد، مرتکب 

 آن پافشاری کنند!

فرد های منحصربهآنچه گذشت اشاراتی گذرا بر برخی از ويژگی

 ی دزدی بود.شريعت ربّانی در مسئله

*** 

 شبهه: حدّ ارتداد

 آزادی هرگز از شئون ، يعنینیست شخصی یمسأله ارتداد يك

 یوظیفه از يك سر باز زدن آيد. ارتداد يعنیشمار نمیفرد به

 شخص گردد کهباز می ایجامعه همان به زيانش که اجتماعی

 .مند استبهره آن از مزايای« مرتد»
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 و اين استبا خدا بسته شخص که پیمانی شکستن ارتداد يعنی

 .خداپرستان است خود او و اجتماع به مربوط پیمان

 شود،می را نیز مرتکب اخالقی از جرايم ایمرتد پاره شخص

ی منکر مبنا و فلسفه فقط بگويد من انسان که زيرا دروغ است

 . از اينکنممی را رعايتها آن عمل، و در مقام امشده قوانین

 گريز از قید وبندهای اخالقی مردم، دينیبی ، علّتگذشته

باشند و  داشته اعتقادی اخالقیحدود  اگر به باشد. چونمی

 باقی نیز خداپرست بدانند، قهرًا خود را در گرو آن انسانیّت

 مردم افکار و روحیّات تعديل ضامن که نظامی هرحالمانند. بهمی

د. را در امر ارتداد، آزاد و رها کن تواند افراد خداپرستنمی شده

باز  کفر و گمراهی وادی به آسانیبتوانند به دوباره مردم يعنی

 گردند.

 که چیزی . آخرينبجويم مجوّزی ارتداد چگونه برای دانمنمی

دچار  انسانروزی  تصوّر کنیم کهاستآن گفت توانمی باره در اين

ديگر،  عبارت کند. بهمی چیز شك همه به نسبت که شده حالتی

 باعث که است روانی يا موقّت دائمی عمیق انبحر ارتداد يك

 ما که بینیخوش نهايت شود. اين استمی فکر انسان سستی

 از حالت که ، شخصیباشیم مرتد داشته شخص درباره توانیممی
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 بنگريم بینانهرا واقع اگر مطلب . ولیاست کفر بازگشته به ايمان

 اين را در ماورای قید وبندهای مذهبیشکستن  به تمايل نوع يك

 .يافت خواهیم فکری هایبازیحیله

 یانبدارد و در م خود را مخفی مرتد اگر افکار ارتدادی هرحالبه

در غیر  نخواهند کرد ولی را مجازات منتشر نسازد هرگز وی مردم

خدا  اهِ از دينکیفر خواهد رسید زيرا ر ، حتماً بهصورت اين

 را متزلزل اجتماعیوحدت  و اساس ياد داده مردم را به برگشتن

 . است ساخته

اسالم، فرمان به کشتن چه کسی داده است؟ منظور از مرتد، آن 

-کند بلکه او کافریکافر اصلی نیست که بر کفرش پافشاری می

ج شده و است که با اختیار خود، وارد اسالم شده سپس از آن خار

ده کردن با عقیبه کفر بازگشته است. درواقع ارتداد دلیلی بر بازی

و ايمان و استهزاء و ريشخند به اسالم و قرآن و نیرنگ بر ضّد 

 مسلمین است.

درحقیقت مرتد با ارتداد خود، در ظاهر خطا بودن و بُطالن 

ا قتدادارد و همچنین مسلمانان را با ارتدادش به اسالم را اعالن می

 خواند!کردن به خود و ارتداد از اسالم همانند خودش فرا می
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باشد، اسالم حقّ و صحیح است و دعوتی برای تمام جهانیان می

ابر خیزد و مانعی در برو مرتد با ارتداد خود به جنگ اسالم بر می

 گردد.ی کشتن میگردد و اين جرايم، شايستهآن می

-ابتدا به بحث و گفتگو با او میشود بلکه مرتد فوراً کشته نمی

شود و داليل و پردازند و به شبهاتش پاسخ داده شده و برطرف می

-گردد، و به بازگشت بهبراهین قوی در بیان حق برايش ارائه می

شود. و تمامی اينها با حکمت و پند و سوی اسالم فراخوانده می

دعوی را  پذيرد، پس اگر اين منطق عقالنی واندرز نیکو انجام می

نپذيرفت و بر کفر و ارتدادش اصرار ورزيد، پس اين از باب عناد و 

کننده نیست چرا که باشد و مبتنی بر دلیلی عقالنی و قانعتکبّر می

اسالم حقّی است که با فطرت و منطق و عقل سلیم سازگار است و 

هنگام شود. در ايندر آن چیزی مخالف و مغاير با منطق يافت نمی

-ش به معنای بازی و نیرنگ و جنگ بر ضّد اسالم تلقّی میارتداد

باشد. بنابراين آزادی عقیده و دين که شود و مجازاتش قتل می

کند در برخورد با اين مرتد جناب سُها بر آن شیون و زاری می

نیست بلکه با کافری است که به اسالم وارد نشده است چرا که اين 

شود پس اگر وی اسالم دعوت میکافر با منطق و دلیل و برهان بس

پذيرفت و به اسالم گرويد در دنیا و آخرت رستگار گرديده، و اگر 
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دعوت را نپذيرفت و بر کفرش اصرار ورزيد مسلمانان او را بر 

کنند و او را مجبور اساس آزادی دين و عقیده به حال خود رها می

  رمايد:فسازند زيراکه خداوند متّعال میبه ورود به اسالم نمی

 1لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّينِ قَْد تََبیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ

اجبار و اکراهی در )قبول( دين نیست، چرا که هدايت و کمال »

 «.از گمراهی و ضالل مشخّص شده است

با اين وجود مسلمان يقین دارد کسی که ورود به اسالم را 

 وفاسق، فاجر و مجرم است نپذيرفته است کافر، گمراه و زيانمند، 

صاحب هدايت يا ايمان يا حق نیست، و او در آخرت در آتش جهنم 

 ماند.جاودانه می

گذارد؟ چنین آيا حدّ ارتداد به آزادی انتخاب دين احترام نمی

نیست، بلکه حدّ ارتداد برای حفظ آزادی انتخاب دين مشروع شده 

رفتن و مورد است چرا که آزادی گرويدن به دين، به بازی نگ

تواند امروز طلبد .. زيرا شخصی نمیرا میتمسخر قرار ندادن به آن

به تابعیت کشوری دست پیدا کند سپس فردای همان روز آن را 

رها کند مگر اينکه آن کشور نخست موافقت نمايد.. يا اينکه مردم 

                                                           
 256.سوره البقره، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2670 

 

به تصويب قانونی رأی دهند سپس چند روز بعد آن را زير پا 

ا اينکه شخص در جايی با قراردادی معّین به کار بگذارند.. و ي

مشغول باشد سپس پیش از اينکه زمان قراردادش تمام شود 

کارش را رها کند چرا که در اين صورت بايست طبق قرارداد، 

 غرامت بپردازد.

بنابراين شخص آزاد است که هر دينی بخواهد را انتخاب کند، 

قّ ه بعد از پذيرشش ديگر حاما پیش از گرويدن به آن بايد بداند ک

صورت بايستی غرامت خروج از آن را ندارد وگرنه در غیر اين

 بپردازد.

الم طريق مردم را بزور وارد اسمحمّد بدين»دکتر سُها گفته که: 

 «!کرده است

مثل اينکه دروغ گفتن برای ايشان مثل نقل و نبات خوردن 

ر شمشیر گسترش گويیم: اگر اسالم به زواست! در پاسخ به او می

هايی مانند مصر و ايران و هند و يافته چرا از زمان فتح سرزمین

افغانستان و بوسنی و... تا کنون نیز پیروان اديان ديگر موجود بوده 

های توانستند میلیونها نفر از قبطیو هستند؟ آيا مسلمین نمی

های ايران، بودايیان هند و... را مجبور به پذيرش مصر، زرتشتی

ين اسالم نمايند؟ همچنین کدام يك از لشکريان مسلمان به د
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اند؟ آيا جز مالزی و اندونزی و... وارد شده که آنان مسلمان شده

ی اخالق و مَنش نیك اين است که اين مناطق بعد از مشاهده

دسته به اسالم گرويدند؟ آيا پس از تاجران مسلمان دسته

قتدر اسالمی يعنی در سرنگونی خالفت اسالمی و فقدان حکومت م

ی اروپا و آمريکا و سال گذشته که میلیونها نفر از ساکنان قارّه 100

اند زير استرالیا و آفريقا و آسیای شرقی و... به اسالم داخل شده

فشار شمشیر مسلمانان بوده است؟! در صد سال گذشته کدام يك 

 از لشکريان اسالمی به مناطق مذکور لشکرکشی کرده است؟!

-ای از اين موارد که همگی سواالتی در قالب جوابهای دندانجد

شکن بر دکتر ُسها است بايد يادآوری نمايیم که در صد سال 

ی تهاجم عیاری را در حوزهگذشته تمام جهان کفر، جنگ تمام

ترين جنايات ای و لشکرکشی نظامی و ارتکاب فجیعفکری و رسانه

از  اند آنان راجود نتوانستهعلیه مسلمین انجام داده اما با اين و

دين اسالم منصرف گردانند!! اين در حالی است که جاهل 

ه گويد آنان با زور شمشیر به اسالم درآمددروغگويی مثل سّها می

 بودند!!

*** 
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 شبهه: محاربه، فساد فی االرض و بغی

تعريف محاربه: حرابت که قطع الطّريق و راهزنی نیز نامیده 

ای و گری طايفهاز خروج و طغیان و ياغی شود عبارت استمی

ج و منظور ايجاد هرج و مر، بهدر سرزمین اسالمی گروهی مسلّح

خونريزی و ربودن اموال و هتك ناموس و آبروی مردم و اتالف 

-و هدفشان از اينها آن کردنمحصوالت و کشتن حیوانات و تلف 

ل تّعامباشد. خداوند کارها مقابله با دين و اخالق و نظام و قانون می

 فرمايد:می

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَُه وَيَسْعَوْنَ فِی اْلأَرْضِ 

فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ 

هُمْ ِخزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخَِرةِ عَذَابٌ يُنْفَوْا مِنَ اْلأَرْضِ ذَلِكَ لَ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَْیهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّه  *عَظِیمٌ

 1غَفُورٌ رَحِیمٌ

شورند و بر احکام کیفر کسانی که )بر حکومت اسالمی می»

جنگند، و در وسیله( با خدا و پیغمبرش میبدينتازند و شريعت می

روی زمین )با تهديد امنّیت مردم و سلب حقوق انسانها، مثالً از راه 
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است که )در زنند، اينراهزنی و غارت کاروانها( دست به فساد می

برابر کشتن مردم( کشته شوند، يا )در برابر کشتن مردم و غصب 

برابر راهزنی و غصب اموال، تنها( اموال( به دار زده شوند، يا )در 

ديگر بريده شود، و يا اينکه دست و پای آنان در جهت عکس يك

)در برابر قطع طريق و تهديد، تنها( از جايی به جايی تبعید گردند 

آنان در دنیا است، و برای ايشان در  يیو يا زندانی شوند. اين رسوا

حاربین با آخرت مجازات بزرگی است * مگر کسانی )از اين م

يافتن حکومت اسالمی و راهزنان و مفسدانی( که پیش از دست

ی خود پشیمان شوند و توبه کنند )که مجازات شما بر آنان از کرده

مذکور يزدان از آنان سلب، ولی حقوق مردمان به جای خود باقی 

ماند(. چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است می

 «.(34کند()بخشد و بديشان رحم میرا میکاران )و توبه

کرده و در که خروج اين آيه درباره مسلمانانی نازل شده است 

ينَ لَّذِا اإِلَّ بودند، به دلیل کردهفساد و تباهی  راهها ايجاد ناامنی و

 ....تَابُوا
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دست هرگاه به بر اينکه مشرکان 1دارند اجماع چون علما

مالشان را حمايت  جان و بیاورند اسالم، اسالممسلمانان بیفتند و 

شده  مرتکب از اسالم آوردنشان گناهانی را کند اگرچه پیشمی

 باشند که مستوجب عقوبت باشد:

 2قُلْ لِلَّذِيَن کَفَرُوا إِنْ َينَْتهُوا ُيغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ َسلَفَ

بیاورند که اگر دست از کفر بردارند و اسالم کافران بگو به »

  «.گیردمی قرار شان مورد بخششگذشتهگناهان و کارهای 

پردازی روی دکتر ُسها باز هم طبق معمول به تلبیس و دروغ

است که بالفاصله حدود را آورده است چنانکه از عادت او اين

سازد بدون اينکه آيات و احاديث ديگر را که در خاطرنشان می

 گیرند بیان دارد...قرار می اجرای احکام و حدود در کنار هم

اسالمی، ها و برخورد گزينشی با نصوصکردناين نوع از قیچی

ن ريزی امثال ايتوزی و اهداف مغرضانه و برنامهمعنايی جز کینه

کريم عنوان مثال در قرآنکذاب برای فريب مسلمانان ندارد. به

 آمده که:

                                                           
سابق. مترجم: دکتر محمود ابراهیمی. انتشارات آراس . فقه السنه. مولف: سید  1

 سنندج.
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 1لَکُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ ِحلٌّ

 اگر تنها به اين آيه استناد نمايیم چنانکه دکتر سُها چنین 

رويکردی را در پیش گرفته، بايستی نتیجه بگیريم که گوشت 

که توانیم از آن مصرف کنیم در حالیخوك نیز حالل است و می

ر است که اين آيه ارزشمند را بايد با آيات ديگری که ددرست اين

-نمايیم که در اين صورت بدين نتیجه میهمین قرآن آمده جمع 

 تمام غذای اهل کتاب برای مسلمین حالل است جز»رسیم که:

 «.که در آيات ديگر مستثنی گرديده استها آن

گونه آيات و احاديث احکام نیز به همین منوال است و اين

نیست که فقط محدود و منحصر به اجرا باشد بدون اينکه اسالم 

ای را در قبال فرد و جامعه اتّخاذ نموده گیرانهعزيز، اقدامات پیش

باشد بلکه اصل حکم در جايی بیان گرديده اما اينکه در چه شرايط 

و توسط چه کسی و... به اجرا درآيد در جاهای ديگری خاطرنشان 

ای که در تمام قوانین بشری و است. درست مانند موادّ قانونیشده

هايی است که دارای تبصرهها آن زمینی وجود دارد اما بسیاری از

-است، بهها و شرايط خاصی بدان قوانین اضافه شدهبرای موقعیّت
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 صورت حکم کلّی ارائه شده و جزئیّاتديگر آيات احکام بهعبارت

 است.توسّط آيات و احاديث ديگر توضیح داده شدهها آن

-اهللُبهترين مثال در اين مورد اقدامی است که امام عمر)رَضی

عَنهُ( در خشکسالی معروف انجام داد و دست دزدانی که از روی 

ن گرسنگی، دست به دزدی زده بودند را قطع ننمود با اينکه در قرآ

 صراحت فرموده: بايد دست دزد را قطع کرد!!به

 دارد: يکی مختلفی درواقع فساد فی االرض و محاربه انواع

 خود دست از دين انمسلمان که استمنظور آنبه ايجاد فتنه

، اسالمی حکومت از پیشروی و جلوگیری بردارند.. ايجاد زحمت

 .است زمین فساد در روی ديگر از برانگیختن نوعی

 به« دادن سازمان» فساد در زمین یموارد اشاعه مهمترين

 تشکیل و راهزنی ، چپاولمنظور دزدیبه که است باندهايی

 مراتب بايد به خطرناك باندهای گونه. مجازات اينشوندمی

توانند می آسانیبه باشد، زيرا آنان فردی شديدتر از کیفرهای

آن  وارد آورند. معنای جرم فساد در زمین اجتماع به مهمّی زيانهای

 انجام يا باند مجهزی تشکیالت توسط گذشته جرايم که است

 پذيرد.
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 ای که امنیّت و آرامش برپذيرد در جامعهسلیمی نمیهیچ عقل 

 ای با انجام حمالت مسلّحانه و سعی در تحمیلآن حاکم است عدّه

ين ای خود بر جامعه باعث آشوب و ناامنی گردند و با هدف و برنامه

ساکت بنشیند و دست روی ها آن وجود جامعه يا حکومت در برابر

گويی آشکاری ن تناقضدست بگذارد!!در هیچ تاريخی چنی

 مشاهده نشده است. 

جناب دکتر! شما که طرفدار و منادی دين دموکراسی هستید 

آيا سراغ داريد که در جوامع غربی دموکراسی، با باندهای مسلح 

برخوردی صورت نگرفته باشد؟! مطمئنّاً پاسخ اين سؤال روشن 

ح ايم که اين حکومتهای به اصطالاست و همیشه مشاهده نموده

دموکراسی حتّی با جوانانی که اقدام به تخريب اموال عمومی و 

ته اند. از اين گذششدّت برخورد نمودهاند بهکردهها آن آتش زدن

 افکن، عالوه برهمین حکومتهای دموکراسِی مورد تأيید دکتر شبهه

ور شده و گروههای جوامع خود به کشورهای ديگری نیز حمله

ها آن طلبی و سیاستهایگری، توسعهمسلّحی که مخالف اشغال

لی و الملی اخالل در نظم جهانی و امنیّت بیناند را به بهانهبوده

 اند!!ای سرکوب کردهايجاد خطر به ضرر آنها، به شکل وحشیانه



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2678 

 

 وضع از پیشامد چنین مسلمانان واقعی خالصه اينکه در اجتماع

در میان  بحران ار اينآث و اگر چنانچه شده جلوگیری وحشتناکی

 را چاره آن درنگبی اسالمی حکومت ظاهر گردد از سوی جمعی

ماند نمی باقیمفسدين  برای ایبهانه هنگام کنند. ديگر در اينمی

 کیفر خود برسند. و حتماً بايد به

جناب دکتر گفته که حکومتها از اين اصطالحات به سود خود و 

که چنانکه کنند در حالیمخالفانشان استفاده میبرای سرکوب 

گردند که بصورت پیشتر بیان داشتیم کسانی مشمول اين حکم می

 باندهای مسلّح موجبات قتل و چپاول و راهزنی و تجاوز و ناامنی

 و... را در جامعه فراهم سازند.

ه ای که در اينجا شايان ذکر است اينکه احکامی که برگرفتنکته

باشد توسط حاکمان يا صريح و مشخص قرآن و سنّت میاز نصوص 

زی ی مجريّه را بانقش قوهها آن حکومتها قابل تغییر نیست چرا که

کمتر. بر اين اساس اگر کسانی دست به بیشتر و نهکنند نهمی

شان تحريف معانی و مفاهیم آيات و احاديث به سود خود و اهداف

 منهج اسالم گذارد.. زنند نبايد آن را به پای برنامه و

ی جواز آيا اگر کسی که با گذراندن مراحل رانندگی، گواهینامه

آن را دريافت کرده است موجب صدمه رساندن به خود و ديگران 
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گردد بايستی قوانین راهنمايی و رانندگی را مقصّر بدانیم يا 

تخطّی نموده است؟!! چطور مناديان دموکراسی ها آن شخصی که از

م بر هم زدن هیروشیما و ناکازاکی را با خاك يکسان در يك چش

شوند اما گناه میکرده و سبب مرگ صدهها هزار نفر غیرنظامی بی

کند دامن آنرا از به محض اينکه کسی به دموکراسی اعتراض می

 کنید؟!ی ننگ و صدها مورد جنايت ديگر پاك میاين لکه

به دامان اين آيا اينکه تنها نسبت به اسالم و مسلمین دست 

نه ريزی شده و مغرضاشويد عامدانه و برنامهدروغها و تلبیسات می

در  باشد؟! البته اين دروغگو، شوريدن و ايجاد ارعاب و ناامنینمی

داند که اين خود دروغی جامعه را به سبب نبود آزادی بیان می

-اهللُی آن اعتراض سلمان فارسی)رَضیَبیش نیست و بهترين نمونه

ی دوم و همچنین شکايت فرد عامی قبطی علیه ( به خلیفهعنهُ

توانید به باشد. البته برای تفصیل بیشتر میی مصر میپسر خلیفه

الم و اس»با عنوان اهللُ( ب)رَحمهُی ارزشمند عالمه محّمد قطمقّاله

 مراجعه نمايید که بسیار عالی و کامل است.« آزادی بیان

از حد و تعدّی است و باغی به نیز به معنای تجاوز  "بغی"

گروهی گويند که بدون حق، علیه مسلمین يا حکومت اسالمی 

خاطر اند بهوارد جنگ شود. در اين صورت مسلمین موظّف
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جلوگیری از آشوب و خونريزی با گروه باغی وارد جنگ شوند، و 

اند جنگ با آنان تا زمانی است که )فقاتلوا: علما در اين مورد گفته

دلیل ضعف، توبه يا شکست اند اما اگر بهد( با شما بجنگبجنگی

 گردد.دست از جنگ بردارند خونشان حرام می

 بر خالف دروغ جناب سُها، در احاديث زيادی آمده که اطاعت از

که مرتکب کفر آشکاری نشده حاکمان ولو ظالم واجب است مادامی

واه مسلم (. ر3/1469( ومسلم )13/121البخاری )باشند از جمله: 

 (. بنابراين 3/1474( رواه مسلم ) 3/1467( رواه مسلم )3/1476)

در صورتی که گروهی بر علیه حکومتی که مرتکب کفر نشده قیام 

ستی نمايد درواقع از اوامر خداوند و پیامبرش نافرمانی کرده و باي

شکنی و خونريزی و تفرقه مجازات افکنی، حرمتبخاطر آشوب

اين مطلب را نیز خاطرنشان ساخت که با وجود گردد. البته بايد 

ه باينکه اسالم خروج بر چنین حاکم و حکومتی را ممنوع نموده اما 

د و ويژه علما و امیران امر کرده که دست ظالم را بگیرنمسلمین به

 که پیامبر فرموده است:مانع ظلم و ستم او شوند تا جايی

 (رٍائِْندَ سُلْطَانٍ جَأَفْضَلُ الْجِهَاِد َکلِمَةُ عَْدلٍ عِ ) 

 «.برترين جهاد گفتن سخن حق و داد نزد پادشاه ستمگر است»
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پس اين رويه برای سرکوب مخالفان نیست بلکه برای حفظ 

هم با حفظ آزادی امنیّت جامعه و اتّحاد و آرامش مردم است آن

 بیان و سعی در اصالح و محو ظلم ظالمان. 

*** 

 گیری بخش حدود نتیجه

. با و کیفر بنگريد جرم را در باب منظر اسال طور خالصه،به اينك

 استفاده خود از قانون موجوديّت حفظ برای جامعه است الزم آنکه

و  طغیان هایدر نهاد فرد، انگیزه شود که نبايد فراموش کند، ولی

کیفر  بهرا  ندارد کسی حق رو جامعه. از اين است نهفته گناه

 مردم را از میان جرمتحريك  عوامل نخست برساند مگر آنکه

 باشد. برداشته

را در  و اقتصادی روانی شئون ، اسالمگناه هایانگیزه در باب

ها مقوله غربیها از اين از آنکه پیش هزار سال ، و بهنظر گرفته

 کرده بررسی ایشهرا به طور ري نکات اين بگويند، تمام سخن

 .است

 ، همهزندگی ترازوی با تعديل يابید کهرا در کجا می عدالت اين

 هایرسند. تهمتخود می مسلّم حقوق ، بهو کاست کم بدون

 کنید! مقايسه منطقی یشیوه را با اين سرايانياوه
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 تمامبگويد  که نیست پسیکانالیزم هایمانند مکتب اسالم

را بیمار  آنان جامعه شرايط اند کهبیماران اجتماعی تبهکاران،

 حقذی را در مجازاتشان نبايد جامعه دلیلهمینو به گردانیده

 و اصالحو روانی  روحی وسايل در مقابل، با تأمین . ولیبدانیم

 ديگر کسی گرداند کهمی منظّم ایگونهرا به محیط اقتصادی عوامل

امر  ما در اصالح که همهر اندازه  بیمار نگردد. ولی آن در فضای

 هایانحراف دارای شوند کهمی يافت ، باز افرادیبکوشیم جامعه

 بايد ببینیم صورت در اين شوند. حالمی جرم ، مرتکببوده روانی

افراد  اين رافانح سبب که و چرا آنانی چیست سايرين گناه

 ببینند؟ زيان ايشان تبهکاريهای یاند، بايد از ناحیهنشده

 گونهو اين بیاوريم کیفری قوانین کند کهمی حکم عدالت پس

اندازيم. اما اگر باز هم  هراس به گناهان را از ارتکاب اشخاص

 شدن با فلج آنقدر شديد بود که بیماريش شد که يافت شخصی

 جاری اشدربارهمجازات  گرديد، قانون جرمی ، مرتکباراده نیروی

 .است نبوده ديگر او مسئول نخواهد شد چرا که

 و مسئولیّت برپاست در نهاد انسان اراده که عادی اما در حاالت

 باشد، باالترين داشته زيانی . اگر مجازاتدر کار است شخصی

 کند. اما اينمی« سرکوب»را  گناه یانگیزه که استاين زيانش
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-افراد بسیار بهو آرامش  نظم حفظ و برای بوده بسیار خفیف زيان

 .کنیم را تحمّل آن که جاست

را  انسان جرم، هایانگیزه از آنکه کوشد تا پیشمی فقط اسالم

 مردمگرداند. يعنی  پاك دمیرا از نهاد آها آن وادار کنند، عمل به

 و تعديل اصالح به خود به طور طبیعی روانی مقتضیّات طبق

 ديگر نظامها از همه به نسبت اسالمی یبپردازند. جامعه خويشتن

 از همه کهکند، چونافراد خود اجرا می را میان کیفری کمتر قوانین

 را استوار و هماهنگ ، آنصحیح و بر اساسی را شناخته بهتر روان

 .است ساخته

 

*** 

 های جایز در حق طبقات فرودست مسلمان شبهه: جرم

افکن طبق عادت همیشگی خود، ادّعا کرده ی شبههنويسنده

که برخی جرمها در حقّ طبقات فرودست مسلمان جايز گرديده 

 است!!

پیش از هر چیز، اين شخص که دروغهايش سربه فلك زده 

 است ادّعا کرده که در اسالم نظام طبقاتی وجود دارد!!
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رار برای نمونه، تاريخ اروپا در قرون وسطی را که مورد برّرسی ق

ه ی مردم را مشاهددهیم، طبقاتی مانند اشراف، عالمان دين و بقیه

ديگر کنیم که با مشخصات خاصی به طور واضح و آشکار از يكمی

توانست به نسان با ديدن ظاهر افراد میای که اگونهاند بهجدا شده

دار جای طبقه ی سرمايهی معاصر، طبقهببرد. در دورهشان پیطبقه

 که آن-اشراِف دوره فئودالیسم را گرفت بلکه هنوز هم در انگلیس 

مجلسی وجود دارد که آن را مجلس  -نامیدندرا مهد دمکراسی می

د فئودالیسم وجود دار نامند. حتّی هنوز هم در آن قانونلردها می

ی فرزندان جز پسر بزرگ از ارث محروم که بر اساس آن همه

ها جلوگیری و ثروت شوند تا از پراکنده شدن و تقسیم سرمايهمی

های قرون ی فئودالهای خاص را حفظ نمايد تا مانند طبقهخانواده

 ی خود را حفظ کنند.وسطی، نظام و سلطه

-گذاران هم هستند و بیدرواقع قانونگذاران بنابراين سرمايه

در اسالم نظام طبقاتی کنند. گذاری میشك به نفع خود قانون

ی چه در اروپا میان طبقهوجود ندارد. اوّاًل در اسالم بر خالف آن

رسد به نسل ديگر به ارث نمیاشراف معمول بود، امتیازات از نسلی

یِ برپا شده بر بنابراين، طبیعی است که اسالم، حکومتِ موروث

ای از اساس امری غیر از بیعت آزادانه و به وجودآمدن طبقه
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شناسد. وجود چنین فرماندهان و اشراف را به رسمیّت نمی

گُساری، قماربازی و ای در میان مسلمانان با مِیحکومت يا طبقه

ی اسالمی تفاوتی ندارد. با اين رباخواریِ برخی از افراد جامعه

واند ادّعا کند که اسالم، شراب، قمار و ربا را حالل توجود کسی نمی

 دانسته است.

هم چنین در اسالم قوانینی وجود ندارد که بر اساس آن ثروت 

-در دست طبقه ی خاصّی بماند و آن را در میان خودشان از يك

 شان خارج نشود. اسالم اين امر راديگر به ارث ببرند تا از دست

خداوند با صراحت در قرآن کريم فرموده تقبیح و محکوم کرده و 

 است:

 1کَیْ لَا يَکُونَ دُولَةً بَیَْن اْلأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ

 «.دست نشودبهتان، دستتا اموال ]فقط[ در میان ثروتمندان»

 

چنین از سوی ديگر قوانینی دائمی را برای تقسیم ثروت و هم

تعداد وارثان[ در های جديد ]متناسب با توزيع مجدّد آن با نسبت

میان افراد جامعه وضع کرده که همان قانون ارث است. اين قانون، 

                                                           
 8. سوره الحشر، آيه  1
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کند. اسالم از انباشته ثروت را در میان افراد فراوانی تقسیم می

کند و صاحبان ثروت را افراد قرار داده ها جلوگیری میشدن ثروت

، ی خاصّی که با حکم قانون توزيع ثروت در پايان هر نسلنه طبقه

دهد شود. تاريخ گواهی میشان تقسیم میدرنگ ثروت در میانبی

جايی از ی اسالمی ثروت همواره در حال انتقال و جابهکه در جامعه

افرادی به افراد ديگر بوده است، و چه بسا ثروتمنِد امروزی فردا 

نیازمند شود يا فقیر امروز به طريقی ثروتمند شود. بنابراين، اعمال 

تواند مانع ثروتمند يا اش نمیيا شرايط خاّص زندگیشخصی فرد 

 فقیرشدن فرد شود.

کس نیست و احدی گذاری در اسالم در اختیار هیچقانونحقّ

ی خود در جامعه، قانون وضع نمايد زيرا تواند بنا به خواستهنمی

 اين شريعت خداوندی است که بدون هیچ مانع يا ستمی به مردم بر

دلیل وجود نظام طبقاتی و طبقات همینشود. بهمیاجرا ها آن

طور ی اسالمی بهاجتماعی، اقتصادی يا سیاسیِ خاصی در جامعه

گذاری قانونشود زيرا وجود طبقات با داشتن حقّمطلق منتفی می

حق از افراد يا ارتباط ناگسستنی و تنگاتنگی دارد. چنانچه اين

ع قانون برای حفظ کس قادر به وضها سلب شود و هیچگروه
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منافعش در مقابل ديگران نباشد، ديگر از نظام طبقاتی چه چیزی 

 ماند؟باقی می

 بر اساس تصريح قرآن تنها موردی از نظام طبقاتی که در اسالم

 ای بود که بهوجود داشته همان بردگان بودند؛ بردگی نظام و برنامه

 تنها هیچنه وجود آمد. اما اسالمعلت شرايط و موقعّیت خاصی به

ای يکی از تأکیدی بر حفظ آن نداشت، بلکه اساساً چنین پديده

وجود صورت عارضی بهی اسالمی نبوده است و بههای جامعهپايه

 های مختلف برای آزادکردنآمده است. عالوه براين، اسالم به روش

 وجود بد نیست از خودمان بپرسیمبردگان تالش کرده است. با اين

 کرده است؟با بردگان چگونه رفتار میکه اسالم 

ی مشهوری که عمر بن در اين جا فقط به ذکر حادثه

نیا عنهُ( بر اساس آن نظام طبقاتی اسالم را به داهللخطاب)رَضیَ

 کنیم.نشان داد بسنده می

تازگی اسالم آورده و به حج رفته يکی از اشراف و پادشاهان به

و هويدا بود و در هنگام طواف با بود و هنوز آثار کبر و غرور در ا

گذشت همان تکبّر و فخرفروشی دوران جاهلیّت از میان مردم می

و چنان که قرآن فرموده است اسالم آوردن ظاهری، قلبش را از 
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-یکه خداوند در قرآن دربارهلوث غرور پاك نکرده بود. همچنان

 فرمايد:افراد میاين

قُولُوا أَسَْلمْنَا وَلَمَّا يَدْخُِل الِْإيمَانُ فِی قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا َولَکِنْ 

 1قُلُوبِکُمْ

ايد. بلکه بگويید: تسلیم ]ظاهریِ بگو: شما ايمان نیاورده»

 «.ستهايتان راه نیافته اايم. زيرا هنوز ايمان به دلرسالت تو[ شده

ای از لباس ای بر روی گوشهدر هنگام طواف ناخودآگاه پای برده

فتاد. فرد ا -که نشانگر غرور و تکّبر او بود-زاده اشرافبلند آن 

اشرافی در پاسخ به گستاخی آن برده، سیلی محکمی به گوش او 

زاده به نواخت! در نتیجه آن برده برای شکايت از رفتار آن اشراف

در  عَنهُ(اهللُ کنید عمر)َرضیَی دوم رفت. آيا گمان مینزد خلیفه

اشکالی ندارد! اين مرد از اشراف است و تو يك »پاسخ به او گفت: 

ی ديگر! او حقوقی برده هستی. او از يك طبقه است و تو از طبقه

آيا برای حلّ اين مسئله، قانونی وضع کرد که « دارد که تو نداری!

ی ی اشراف را از لگدمال شدن گوشهی آن طبقهوسیلهبه

                                                           
 14. سوره الحجرات، آيه  1
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ان را در مقابل اين ی بردگان حفظ يا بردگوسیلههايشان بهلباس

 کار وادار به تحمّل سیلی کند؟

هرگز! اين حادثه در تاريخ بسیار مشهور است. امام عمر بر 

ی سیلی از قصاص فرد متکبّر اشرافی توسط آن برده و تحمّل ضربه

 لَهُ(جَالوسیله او را به قانون خداوند)جَلَّدست او تأکید کرد تا بدين

 که میزان روزی يا جايگاه اجتماعی بازگرداند که حتّی در صورتی

را با هم ها آن ديگرتفاوت داشته باشد،ها به هر علّتی با يكانسان

و  داند. آری! اين اسالم است که در آن هیچ طبقهبرابر و مساوی می

 گذاری برای طبقات وجود ندارد.مزايای قانون

است مالکیّت همچنین برخالف آنچه جناب دکتر! بیان داشته

دار بودن در اسالم برای مالکان های کشاورزی يا سرمايهینزم

ی لهوسیاست تا بهوجود نیاوردهداران، حقوقی را بهزمین و سرمايه

 سوء استفاده کنند وها آن بردگی کشانده يا ازآن ديگران را به

ی خلیفه يا حاکم اسالمی نفوذ و حکمت خود را از تأيید طبقه

ش آورد بلکه حکومت او از انتخابدست نمیبهدار يا مالکان سرمايه

ی عموم مردم و اجرای قوانین الهی توسط او ناشی به وسیله

 شد.می

*** 
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است بايد  داری که دکتر سُها بدان تاختهاما درمورد برده

داری بعنوان که اسالم ظهور کرد بردهخاطرنششان ساخت: زمانی

ی، بود و از مجراهای زيادالمللی در جهان آن روز رايج قانونی بین

 آوردند از جمله:دست میبرده و کنیز به

( جنگ: بدون توجه به مشروع يا غیر مشروع بودن آن، 1

 شدند.اسیران جنگی به برده و زنان به کنیز تبديل می

نیز کآدم ربايی: انسانهای ربوده شده بطور خودکار به برده يا  (2

 شدند.تبديل می

سنگین: مانند قتل، دزدی و زنا موجب های ( ارتکاب جرم3

 .شدبردگی يا کنیز شدن محکومین می

شد تا فقرای بدهکار ( ناتوانی از پرداخت وام: موجب می4

 ی ثروتمندانِ طلبکار شوند.برده

ش را داد تا فرزندانی پدر بر فرزند: به او اين حق را می( سلطه5

 شدند.یبفروشد، که درنتیجه به برده يا کنیز تبديل م

ا يآمدند ناخواسته برده ( فرزندانی که از اين بردگان بدنیا می6

 شدند.کنیز می

 ...و
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م بنابراين اسالمی در چنین شرايط و وضعّیتی سر برآورد که تما

هور ظداری پیش از معنا که نظام بردهاين مجراها فعال بودند. بدين

سالم اما راهکار ارود. شمار نمیاسالم بوده و اسالم آغازگر آن به

برای حّل اين نظام چه بايست باشد؟ اينکه دستور به لغو فوری 

داری داده و همه بردگان را آزاد گرداند بدون اينکه برده

 ای انجام دهد؟ جواب: مطمئنّاً خیر. چینیبسترسازی و مقدّمه

  :گويدگونه به ما میآقای منتسکیو دلیل آن را اين

وسیله وضع يك شماری از غالمان بهی بیآزاد کردن عدّه»

قانون خاص، به مصلحت نبود زيرا موجب اختالل نظم اقتصادی 

-گرديد و حتّی معايب سیاسی و اجتماعی زيادی در پیجامعه می

-که غالمان آزاد شدند، حقّ رأیهنگامی« ولسینی»داشت؛ مثالً در 

قانونی  دادن در انتخابات پیدا کردند و حائز اکثر آراء گرديدند و

آن، هر کس از افراد آزاد عروسی کند موجبوضع نمودند که به

يکی از غالمان آزاد شده بايد در شب اوّل عروسی با دختر تازه 

عروس بخوابد و شب دوّم او را تسلیم داماد کند. وانگهی، ازدياد 

گونه اشخاص که غالمان آزاد شده نیز اسباب زحمت بود زيرا اين

ه بودند، قادر به تأمین معاش خود نبودند، بنابراين قبالً غالم و برد
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شدند و حکومت بايد معاش آنان را سربار حکومت و جامعه می

 1«.کرد...تأمین می

ینکولن در عصر جديد بردگی را لغو کرد اما چنانکه ابراهام ل

 گشتندسوی اربابان خود بازبردگان، اين آزادی را تاب نیاوردند و به

عنوان برده شان شدند که دوباره آنان را بهو دست به دامان

 بپذيرند!

ها و ها، ستمديگر چون هدف اسالم حذف ناهنجاریاز طرف

ز اداری را های زندگانی انسان بود، سعی داشت نظام بردهنابرابری

صورت تدريجی ی خود، بهمیان بردارد اما بر اساس بینش حکیمانه

به  ب که تمام مجراهايی که منجرترتیاقدام به اين کار نمود، بدين

ا ريعنی راه جنگ ها آن شد را خشکاند و تنها يکی ازداری میبرده

و  باقی گذاشت. اما در جواب اينکه اسالم با بردگانی که هیچ ارزش

 اهمیتی نداشتند چگونه برخورد نمود بايستی گفت: 

ای که معیار رياست و شرافت بر آن حاکم بود در آخرين جامعه

تمام جامعه بر اين پايه و اساس استوار بود، مردم برای اولین بار  و

ی عربی مبتنی بر اساس عربیّت و افتخار به قريش يا در جامعه

                                                           
 .1355 هفتم، چاپ کبیر، امیر: تهران ،428 ص القوانین، روح منتسکیو،.  1
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ی مضر شنیدند که به سلمان بودن از سَرور قبیلهمضری

عَنهُ( که به چشم برده و به چشم تمسخر به وی اهللُفارسی)رَضی

 « ُن مِنَّا أهلَ الَبیتِسَلمَا»نگريستند فرمود: می

 «...سلمان از ما اهل بیت است»

وم رارس و عَنهُ( که امپراطوری فاهللُو از امیرالمؤمنین عُمر)رَضیَ

 شان ربوده بود به يكرا به زانو در آورده و خواب را از چشمان

 اش به وی توهین شده بود و بهی َحبَشی که در تمام زندگیبرده

 شد،گفت:باد تمسخر گرفته می

 « سَیِّدِنَا بِلَال»

 «.سرورمان بالل»

ی شمارد و او را شايستهو سالم غالم ابوحذيفه را بزرگ می

خاطر پیشگامی و سبقت در بیند و غالمان قريش را بهخالفت می

اسالم و تحمّل بال و مصیبت در راه جهاد بر سروران قريش امثال 

و و عکرمه پسر هشام و سهیل بن عمر بنابوسفیان و حارث 

 1دارد.ابوجهل مقدّم می

                                                           
با ترجمه: خداداد مطاعی پور. نشر گرايی و اسالم. عالمه محمد قطب. . ملی 1

 .1396احسان. تهران. 
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، هنگ جاهلیخالف فر( برسَلَّمووَآلِهِ َعلیهِاهللُ)صَلَّخداو رسول

د. مردم را تشويق کرد که دختران خود را به ازدواج بردگان درآورن

 های قريش بود به عقدزادهزينب دختر عمّه خودش را که از اشراف

ر ای که دبر همین اساس برده .درآورد"زيد بن حارثه"ای بنامبرده

شد و ی نظام اسالمی بود از تمام حقوق خود برخوردار میسايه

ی ان وحتّی گاهاً زمامداری جامعه و کسانی که تا پیش از اسالم ارباب

-گرفت؛ چیزی که در نظام و جای ديگری نمیبودند را به دست می

 توان يافت.

ی رابطهو درمورد به کنیزی گرفتن زنان نیز بايد چنین گفت که: 

ی اعتباری است نـه يك امر حقیقی. زن و شوهر بودن يك رابطه

ديگر هستند، مثالً رابطه مادر و پسری به صورت حقیقی محرم يك

ی عقد، محرم ولی زن و شوهر به صورت قراردادی با خواندن صیغه

است يگر که توّسط خداوند وضع شدههای دشوند. يکی از راهمی

باشد. زنی که قرارداد ديگری به نام مالکّیت )مالکیّت کنیز( می

گیرد )به عنوان کنیز( قرارداد تحت مالکیّت يك مرد قرار می

شود، و تحت قرارداد اش که زن يك مرد ديگری بود فسخ میقبلی

کنیزی  گی وگیرد. اگر زن و شوهری با هم به بردجديد قرار می

شدند، کسی حقّ نزديکی با همسر او را نداشت و در کنار گرفته می
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کردند. همچنین نبايد فراموش کرد که تنها زنانی به هم زندگی می

کردند و اين ادّعا شدند که در جنگ شرکت میکنیزی گرفته می

گرفتند شده را به کنیزی میکه مسلمین تمام زنان سرزمین فتح

 اساس و مغرضانه است.ادّعايی پوچ، بی

با توجه به توضیحات باال بعد از کنیز شدن عقد با شوهرش هم 

شود چون منصفانه نیست کسی که کنیز شده و در يك باطل می

ه گوننکند نتواند دوباره ازدواج کند و تا ابد ايجای ديگر زندگی می

بماند و غرايزش سرکوب شود. وجود يك کنیز در خانه، نامحرم 

شود و احتمال دارد اطرافیان وسوسه شوند و بخواهند یمحسوب م

ارد. دبرای آن خانم وجود  او را اذيّت کنند و در هرحال احتمال آزار

تواند به او آزاری اما اگر برای صاحبش حالل باشد کسی نمی

-شود و میبرساند. غرايز آن خانم هم برای همیشه سرکوب نمی

زندگی خود را ادامه دهد. تواند با آرامش و بدون فشار عصبی 

 باشد.درواقع اين به نفع خانم کنیز می

الزم است بدانید که کنیز، قبل از ظهور قوانین اسالم اصالً 

ی جنسی شد بلکه صاحبانش از طريق اجارهانسان قلمداد نمی

های کردند، ازدواج با کنیزان عار بود، بچهکنیز، امرار معاش می

شدند. اين رت ناخواسته کنیز يا برده میمتولد شده از کنیز، به صو
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-وَآلِهَِعلیهِاهللُ)صَلَّ است که چند تن از همسران خود پیامبردر حالی

از جمله جويريه و صفیه و ماريه )برای بها  1کنیز بودند،( سَلَّمو

 بخشیدن به کنیزها(.

 "دائمی"گويد: بردگان را به کار اجباری افکن میسپس شبهه

تدا ست ابکنند!! اما آيا واقعاً چنین است؟ بهتر ابرای ارباب وادار می

ی در زمان ظهور اسالم در بدانیم بردگان پیش از اسالم و حتّ

نظام »های ديگر چه وضعیّتی داشتند: در کتاب سرزمین

 چنین آمده است: 18صفحه « سوسیالیستی

روم با و بردگی نظام و قانونی جهانی بود و در امپراطوری »

کردند، آنان روزها رحمی با بردگان رفتار میدلی و بینهايت سنگ

که هوا کردند و هنگامیهای افراد ثروتمند کار میرا در زمین

انداختند تا را به زنجیر بسته و در غارها میها آن شدتاريك می

گماردند که بسیار میها آن شب را درآنجا بگذرانند و نگهبانانی بر

رحم بودند، اما از جمله مجازاتهايی که برای سنگدل و بیخشن، 

کشیدن بود، و اين زدن و به صلیبآنان تعیین کرده بودند شلّاق

ای برای سرگرمی افراد عنوان وسیلهبهها آن عالوه بر بکارگیری

                                                           
 کنیزان اينبا ( سَلَّمووَآلِهِعَلیهِاهللُ)صَلَّرپیامب، حديثی و تاريخی نصوص به باتوجه. 1

 .کرد ازدواج آزادی و عتق از بعد
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دادند يا به ترتیب می که برايشان مبارزات وحشیانهآزاد بود طوری

ها ها در جشنکردند و تمام اينورشان میرويارويی با شیرها مجب

 1«.آوردندشد و افراد آزاد با شور و اشتیاق به آن روی میبرگزار می

 در چنین شرايطی رهبر مسلمین محمّد داشت که:

إخوانکم خوّلکم جعلهم اهلل تحت أيديکم فمن جعل اهلل أخاه )

 تحت يده فلیطعمه مما يأکل ولیلبسه مما يلبس وال يکلفه من

 2(.العمل ما يغلبه فإن کلفه ما يغلبه فلیعنه علیه

کنیزان و غالمانتان برادران و خواهران شما هستند، هرکس » 

د که خداوند )برادرش( را زير دست او نهاده بايد از غذايی که خو

د پوشد بر تن او بپوشانخورد به او بدهد و از لباسی که خود میمی

د که چنین کردينخواهید و چنان و هرگز بیش از توانش از او کاری

 «.خودتان هم به وی ياری برسانید

خاطر همینگیری تنها به جنگ محدود گشت بهگفتیم که برده

حدّاقل ممکن اسالم با خشکاندن مجراهای ديگر تعداد آنان را به

رساند، و اين تعداد اندك هم به محض پیوستن به امّت اسالمی و 

کنند. حربی شروع به آزادکردن خود میقطع ارتباط با کافران 

                                                           
 .18اثر دکتر راشد براوی ص « نظام سوسیالیستی».  1

 را روايت نموده است(.آن« الصحاحمصابیح السنه من »)مولف .  2
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کردن جزيه إعطا نموده است اسالم به برده، حّق کاملش را در طلب

ی خود را از آن جزيه پرداخت نموده و با آن ای که او فديهگونهبه

پردازد. و از اين لحظه )برای آزادی خويش( با اربابش به مکاتبه می

شود، و مزد کارش برای میدارای آزادی در کار و کسب و مالکیّت 

تواند در خدمت کسی ديگر غیر از اربابش ماند و میخودش می

ی خود را تأمین نمايد، و همچنین او از درآيد تا اينکه )مبلغ( فديه

ها مسلمانان مکّلف ای از زکات دارد. و عالوه براينالمال بهرهبیت

-را باز پس اشهستند به وی کمك مالی نمايند تا وی بتواند آزادی

ی آزادکردن هايی است که جز بوسیلهها غیر از کفارهبگیرد .. و اين

عمد و ظهار و... و بدين پذيرد همچون قتليك برده انجام نمی

صورتی کامالً طبیعی به پايان ترتیب وضعیّت بردگی با گذر زمان به

هايی عمیق در سازمان رسد زيرا که بردگی دارای ريشهمی

 1«.باشدالمللی میعرف بیناجتماعی و 

افکن، دروغی بیش نیست چرا اساس ادّعای دکتر شبههبر اين

اينکه بودن در اسالم ماندگار و پايا نبوده چه برسد بهکه برده

بصورت اجباری وی را مجبور به انجام کار برای اربابانش نمايند و 

                                                           
 .60و  59جزء دوم ص« فی ظالل القرآن»)از کتاب .  1
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ا به اش رکسی اجازه ندارد حقوقش را پايمال و دسترنج و اندوخته

تواند به باالترين يغما برد بلکه پس از طّی مراحل مذکور می

يابد چنانکه در تاريخ درخشان مناصب حتّی رياست جامعه دست

 خورد.های بسیاری همانند قطز و... به چشم میاسالم نمونه

ن زدن و حتّی کشتن برده را بدو افکن گفته که ارباب حقّشبهه

گونه اگر ارباب برده را بکشد هیچمؤاخذه و بازخواستی دارد و 

 مجازاتی ندارد بلکه فقط زيان مالی ديده است!!

جناب سُها واقعا در دروغگويی به اوج رسیده است، و ما برای 

 انانردّ اين ادّعای دروغ ابتدا حديثی که بیانگر عملکرد رهبر مسلم

کند:از دهیم که بنیان دروغش را بر میمحمد است را ارائه می

 روايت شده که فرمود: عنهُ(اهللُسعود انصاری)رَضیَابوم

کُنُْت أَضْرِبُ ُغلَامًا لِی فَسَمِْعتُ مِنْ خَلْفِی صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا َمسْعُودٍ، »

لَلَّهُ أَقْدَُر عََلیْكَ ِمنْكَ َعلَیِْه فَالْتَفَتُّ فَإَِذا هُوَ رَسُولُ اللَِّه فَقُلْتُ يَا 

حُرٌّ لِوَجْهِ اللَِّه فَقَالَ أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ َللَفَحَتَْك النَّارُ أَوْ رَسُولَ اللَِّه هُوَ 

 1«.لَمَسَّتَْك النَّارُ 

                                                           
: مسعود.المحدث أبو ثعلبة بن عمرو بن عقبة: الراوی صحیح.: الحديث درجة . 1

 1659 - مسلم صحیح فی مسلم
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زدم که صدايی پشت سرم شنیدم که داشتم غالم خود را می»

ه تو گفت: ای ابومسعود بدان، خداوند بر تو تواناتر است تا اينکمی

متوجّه شدم رسول خداست،  بر آن نوجوان .. سرم را برگرداندم و

ر خدا و به خاط(، اَسلَّموَوَآلِهِعَلیهِاهللُخدا)َصلَّپس گفتم ای رسول

ش کردی گرفتار آتآزاد است. ايشان فرمودند: اگر اين کار را نمی

 «.آمدیجهنم می

م، صراحت تما با (سَلَّموَوَآلِهِعَلیهِاهللُ )صَلَّخدا همچنین رسول

 کشد کشتن قرار داده است، چنانکهای را میمجازات کسی که برده

 فرموده:

َأخْصَى  اهُ، وَمَنْدَعْنَ جَمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ َقتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ)

 (.عَبْدَهُ أَخْصَیْنَاهُ

اش را کشیم، و هرکس بردهاش را بکشد او را میهرکسی برده» 

اش را عقیم کند او را کنیم، و هرکس بردهکند او را مثله می مُثله

 1«.کنیمعقیم می

                                                           
 إسناده: الحديث ضعیف.درجة: حديث حکم ،4736 حديث نسائی، . سنن 1

 مشکاة تخريج فی األلبانی: المحدث جندب، بن سمرة: الراوی ضعیف،

 .3404 – المصابیح
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 تر هست؟ آيا باآيا در رّد دروغ جناب سُها سخنی از اين صريح

 های صريح و روشن باز هم منصفانه است که بگويیموجود اين گفته

 ه بااسالم در بین مسلمانان به وجود نظام طبقاتی قائل است يا اينک

و، افکن دروغگنمايد؟! شبههقشرهايی از آنان ناعادالنه برخورد می

با  ی مسلمانان فرودست نامیده استداری و بردگان را از زمرهبرده

اند گاه بردگان مجبور به ترك ديانت خود نبودهاينکه در اسالم هیچ

آورد! افزون بر اين، او بايست آنان را در اين باب نمیپس می

ترين قشر مسلمان معرّفی عنوان مظلومگان را بهی بردمسئله

لت و اندازه با عداکه دانستیم با اين بردگان چهاست در حالیکرده

را به ها آن مساوات برخورد شده، بر خالف تمام نظامهای ديگر

واالترين مراتب انسانیت رسانده است. پس اگر اين حال و وضع 

 گران چگونه بايد باشد؟!بردگان در نظام اسالمی است وضعیّت دي

پردازی و اشك تمساح ريختن برای بردگان، جناب بعد از دروغ

و  مدافعدکتر! اين بار به سراغ زنان رفته تا خود را بعنوان وکیل

گونه آغاز ی نجات آنان معرفی کند!! او دروغهايش را اينفرشته

 در خانه زندانی گرديدهکرده که آزادی زن در اسالم سلب شده و 

 ا آيا واقعاً چنین است؟!است!! امّ



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2702 

 

ای اوّالً: اين دکتر قالبی بدون اينکه منبعی از قرآن و سنت بر

يی ای و بدون سند، تهمتهااثبات ادّعاهايش ارائه دهد بصورت فلّه

عنوان مشتی را به اسالم وارد کرده است و به مخاطبان خود به

زنند بلکه میگونه تحقیقی نمقلّد محض نگريسته که دست به هیچ

 کنند!!بسته تأيید مینمايند و چشمفقط کورکورانه تقلید می

دوّماً: فقط گفته است که زن آزادی ندارد اما منظور خود از 

قیدوبند و آزادی را بیان نکرده که چیست؟! آيا منظورش آزادی بی

ای است که نظام جامعه و بنیاد خانواده را در غرب افسارگسیخته

پاشیده است؟ اگر منظورش اين آزادی است که بايد  مثالً از هم

های غربی نیز از آن به تنگ آمده و داد بسیاری از گفت حتّی ملت

شان را درآورده است و بدين خاطر بسیاری از آنان بويژه مصلحان

 1اند.آنان بويژه زنان به اسالم روی آورده

ان به زن سوّماً: حقیقت، خالف ادّعای او هست چرا که اسالم چن

-کرامت بخشید که در بسیاری از امور به رقابت با مردان می

که اّم المؤمنین شد، چنانتاز میادين مختلف میپرداخت و يکّه

عَنها( که در صدر اسالم در امور سیاسی شرکت اهللُعايشه)رَضیَ

                                                           
 . بنیاد گیت استون. 1
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زن مسلمان از عصر نبوّت تا کرد! نموده و سپاهی را رهبری می

-فعّال در جنبش علمی ايفا کرده است ، طوریزمان کنونی، نقشی 

-که زنانی عالِم، فقیه، محدّث، مفتی، اديب و شاعر و نیز در زمینه

های پزشکی، داروسازی، کارهای خیريه، نويسندگی، دعوت، 

آموزش، ساخت مدارس و مراکز علمی و وقف کتابها و مصحف و... 

 اند.متمايز گشته

 

شدند و نمازها را در مسجد یخدا حاضر مزنان در مجالس رسول

يافتند و مطالب خواندند و در روزهای جمعه و عیدها حضور میمی

که بسیاری از زنان در عصر نمودند کما اينشنیدند و حفظ میرا می

 1دانستند.نبوت خواندن و نوشتن می

جايی نگفته که زنان بايد در خانه بمانند و اسالم عزيز در هیچ

در بیرون از خانه را ندارند بلکه خداوند حکیم و  حقّ کار و فعالیت

علیم که خالق مرد و زن است اختالط زنان و مردان را در محیط 

گونه کرامت و منزلت وااليی که به زن کار حرام گردانیده تا بدين

ی داده تنّزل نیابد و جايگاهش حفظ شود، و در اسالم به زن اجازه

                                                           
 .7/727 اإلصابة – 1/604بنگريد به: الشفاء فی االستیعاب .  1
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بد داده شده است همانند معلمی، طلکار در مواردی که زنان را می

 پزشکی مخصوص زنان و...

خواند و ی مسلمان درس میزن مسلمان در جامعهمعنا که بدين

در محیطی بدون اختالط در امنیّت و آرامش و بدون هرگونه آزار 

کند. يعنی برعکس غرب، زن مسلمان جنسی يا سوءاستفاده کارمی

در منزلش و يا در بیرون از پردازد، چه در جايی امن به کار می

باشد که اين امر سبب پاسداری خانه، سرِ کاری بدون اختالط می

 شود.وی از اذيّت و آزار جنسی و سوءاستفاده می

بار زنان در غرب بهتر است با هم نگاهی به زندگی فاجعه

ط های اسالم در تحريم اختالبیندازيم تا به حکیمانه بودن آموزه

 ی ببريم.زن و مرد و... پ

آزادی و  یاوّالً: اکثريت زنان در غرب با وجود شعارهای فريبنده

حقوق بشر و دموکراسی و... هنوز هم در مناصب پايین جامعه 

به مردان باشند و حّتی از حقوق يکسانی نسبتکار میمشغول به

برخوردار نیستند. چنانکه وزارت کار آمريکا تأکید نموده که بیشتر 

مزد پايین و نیز جايگاه پايین در کارهايی با دستزنان در غرب 

مشغول به کار هستند با اينکه حکومت سعی در بهبود اين وضع 
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درصد از پستهای اصلی و رياست و معاونت و...  97دارد، همچنین 

 در اختیار مردان قرار دارد.

 منبع:

http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/re

ports/ceiling.pdf 
 درصد از خدمتکاران و کارگران نظافت زنان هستند. 89

 منبع: وزارت کار آمريکا 

http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm 
های درصد از زنان غربی در سر کار خود در معرض تعّدی 90

-درازی و حتّی تجاوز با وعدهجنسی مانند حرفهای رکیك، دست

 اند.ی شغلی و... قرار گرفتههايی مانند ارتقای رتبه

 منبع:

 

http://www.dailymail.co.uk/news/arti...workplace.html 
ی ديلی تلگراف بريتانیا گزارشی را منتشر نموده که روزنامه

است که کار کردن زنان در بیرون از منزل باعث بیانگر اين

 ی فرزنداناست و اينکه به روحیهخانواده گرديدهفروپاشی بنیان 

 ی زيادی زده است.لطمه

 منبع:

http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/reports/ceiling.pdf
http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/reports/ceiling.pdf
http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1302016/90-women-sexually-harassed-workplace.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1302016/90-women-sexually-harassed-workplace.html


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2706 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/4422887/Female-

empowerment-has-caused-family-break-up-Church-

backed-report-warns.html 

 همچنین بسیاری از اين زنان بیچاره را در کارهايی غیرانسانی

-ی عینی بردگی نوين است استخدام نموده و به کار میکه نمونه

 گمارند همانند:

ن دازند يا زناپرای که به شستشوی ماشین میزنان کامالً برهنه

ی میز مشتريان ی غذا بر سر سفرهتماماً لختی که بعنوان سفره

ن شرمی دستاوردهای مُنادياگیرند که بخاطر ابتذال و بیقرار می

از درج لینکها خودداری نموده و به ارائه ها آن آزادی پوشالین

 کنیم.عکسهايی بسنده می

http://www.telegraph.co.uk/news/4422887/Female-empowerment-has-caused-family-break-up-Church-backed-report-warns.html
http://www.telegraph.co.uk/news/4422887/Female-empowerment-has-caused-family-break-up-Church-backed-report-warns.html
http://www.telegraph.co.uk/news/4422887/Female-empowerment-has-caused-family-break-up-Church-backed-report-warns.html
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 هستند؟آيا زنان در اين وضعیت دارای کرامت 

افکن از سلب حقّ تحصیل زن در از طرف ديگر دکتر شبهه

ای از اسالم سخن رانده است اما باز هم طبق معمول به هیچ آيه

 قرآن و حتی حديثی ارجاع نداده است..

چنان است که اين شخص فريبکار حال با هم ببینیم که آيا آن

 ادّعا کرده است يا نه؟!
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است اشت زن توسّط اسالم ايندهای تسامح و گرامیاز نشانه

که بین آموزش وی و آموزش مرد تفاوتی نگذاشته است و نصوص 

بسیار  (سَلَّموَوَآلِهَِعلیهِاهللُی )صَلَّدينی از سنّت قولی و عملی پیامبر

اندوزی را بر هرمسلمانی خدا طلِب علم و دانشاست، چنانکه رسول

بنابراين خطاب شرعی بر آموختن ويادگیری  1فرض گردانیده است.

و تحصیل تشويق نموده است، و اين خطاب عام است و هر دوی 

مرد و زن را با رعايت ضوابط شرعی معروف نزد اهل علم که متعلق 

 گیرد.به تمايزات میان دو جنس است در بر می

که پیامبر به آموزش زنان توجه زيادی نشان داده است چنان

آموزی و یامبر درخواست نمودند که روزی را برای علمزنان از پ

 2آموزش آنان اختصاص دهد و ايشان نیز پذيرفتند. از ابو سعید

عَنهُ( روايت شده که زنان به پیامبر گفتند: مردانی، اهللُخُدری)رَضیَ

                                                           
طلب العلم فريضة علی کل »اند: شاره به اين حديث دارد که پیامبر فرموده. ا 1

 1/44:  العلماء والحث على العلمصحیح سنن ابن ماجة، األلبانی، باب فضل «. مسلم

 .183رقم الحديث 
اإلصابة فی تمییز الصحابة، ابن حجر العسقالنی، تحقیق : علی محمد بنگريد به: .  2

 ادامه در صفحه بعد؛، 7/174 8 –هـ 1412 -1البجاوی، دار الجیل، بیروت، ط

 ، مطبعةاالستیعاب فی معرفة األصحاب، ابن عبد البر، تحقیق علی محمد البجاوی

 .1/534نهضة مصر، الفجالة 
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اند بنابراين شما را از آنِ خود کرده و )برای ما( وقتی باقی نگذاشته

ما اختصاص بده تا نزد شما حاضر گرديم، پس روزی )فرصتی( به 

-پیامبر روزی را برای آنان تعیین نمود و به وعظ و اندرز آنان می

 «.پرداخت و...

ما نخستین نمونه برای حرص زن مسلمان بر يادگیری را در 

خدا، کنیم، چنانکه رسولهمسران و دختران پیامبر مشاهده می

ا(را به عنوان همسر خويش عَنهاهللمادر مؤمنان عائشه)رَضیَ

صورتی علمی او برگزيد تا معلم تمام زنان جهان باشد، بنابراين به

نمايد. را تربیّت نمود که توجّه اسالم به آموزش زنان را اثبات می

ی ترازو و علم ساير اگر علم عائشه در يك کفه»زهری گويد: 

ار گیرد، ی ديگر قرمادران مؤمنان و حتّی علم تمامی زنان بر کفه

 1«.چربیدمیها آن علم عائشه برتر بود و بر

آموزی زنان نیز همانند مردان در همان آغاز، ندای ايمان و علم

را لّبیك گفتند و بر همین اساس در بسیاری از میادين علمی به 

مراتب واال رسیدند و در علومی همانند تفسیر، فقه، بالغت، 

                                                           
 .350-4/349:  اإلصابة فی تمییز الصحابة، ابن حجر العسقالنی.  1
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يافتند و زنانی مطرح ر دستپزشکی، رياضیّات، حساب و... به تبحّ

 که صدها و هزاران نفر نزد آنان زانوی تلمذ زدند.گشتند طوری

ی شرعی بینیم بسیاری از احکام و ادلّهوقتی که در اسالم می

دست ما رسیده است و مردان تنها توسط زنان نقل گرديده و به

مکلّف به عمل بدانها هستند چگونه ممکن است به زنان به چشم 

 ارت نگريسته باشد و آنان را از تحصیل علم باز داشته باشد!!حق

که احاديث صحیح « کريمه»کنیم که زنی به نام وقتی مشاهده می

ا را نقل نموده و علم -ترين کتاب بعد از قرآنيعنی صحیح-بخاری 

از شرق و غرب برای شنیدن صحیح بخاری و کسب اجازه از اين 

اند چطور منطقی است نزدش آمده بانو به سبب سند عالی و موّثق

 که ادّعای دروغ دکتر ُسها را باور کرد؟

است که بدانیم از میان زنانی که در علم رياضیّات تخصّص کافی

را نام برد که دانشمندی بزرگ « بغدادیُستیته»توان داشتند می

 1کرد.بود که در عصر عباسی زندگی می

« فاطمه فهری قريشی» همچنین بايستی خاطرنشان ساخت که

بنیانگذار اولین دانشگاه در جهان با نام دانشگاه قرويین در سال 

                                                           
 کتاب نقش زنان مسلمان در بنای تمدن. ترجمه: خ. م. نشر: رد شبهات ملحدين..  1
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-میالدی است، که علوم مختلف در اين دانشگاه تدريس می 841

يابی به حقّ آموزش، خاطر دستشد .. در مقابل، زنان غربی به

ای دشوار نمودند. و پیدايش اولین دانشگاه برای اقدام به مبارزه

طور میالدی نیز به 1841میالدی بوده و در سال  1821در سال زنان 

 ی آموزش در دانشگاه داده شد.رسمی به زنان اجازه

نفح الطیب فی »آقای مقرّی بخشی از کتاب خود را با عنوان 

 ی زنان اندلس اختصاص دادهنامهبه زندگی« غصن االندلس الرطیب

 اند، و مقرّیداشته است، زنانی که يد طواليی در نوشتن و بالغت

برای عنايت و توجّه خاصّ خود به اين موضوع چنین استدالل 

 مدّناش از اين کار اين بوده که مردم بدانند که تنموده که: انگیزه

دار در میان اهل اندلس و حتّی در میان زنان و کودکان آن ريشه

 باشد!می

مقدار همیناساس دکتر ُسها بهبرای ردّ ادعای دروغین و بی

نمايیم چرا که نصوص دينی و تاريخ درخشان زنان بسنده می

مسلمان در گذشته و حال بهترين گواه بر کذب سخنان او و صدق 

است که ای که نبايد فراموش کرد اينمدّعای ماست. فقط نکته

های اسالم برخی از مسلمانان جاهل را نبايد رفتار خالف آموزه

-ان دست به دامان اين مورد میعین اسالم دانست چنانکه مغرض
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شوند و بايد با قاطعیّت بگويیم که اسالم از اين گونه اقدامات 

 ظالمانه و ضد اسالمی مبّرا است.

افکن گفته که زن حّق طالق ندارد که قبالً بیان سپس شبهه

تواند درخواست داشتیم دروغی بیش نیست و زن در اسالم می

 پذيرد.ی خُلع انجام میسهطالق نمايد البته اين کار با پرو

 ی جنسی تبديل شدهبعد از اين، ادّعا کرده که زن به يك برده

گونه نیست و چنانکه بیان داشتیم زن در که ايناست!! در حالی

اسالم توانست در میادين مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، 

ده نظیر بوپژوهشی و... به جايگاهی دست يابد که در تمام تاريخ بی

است. زن در تمدّنهای گذشته همانند روم هیچ جايگاهی نداشتند 

شدند و دست میبهعنوان کااليی جنسی بین اشراف دستو تنها به

در عصر جديد هم تمدّن فاقد ارزشهای اخالقی مبتنی بر نظام 

 داری و قبالً در نظام کمونیستی در مسیر امپراطوری رومسرمايه

يخ ترين حدّ وی در تمام تاربه پايینگام نهاده و زنان معاصر را 

بار که زن غربی را به انجام کارهای خفّتاند؛ طوریبشريّت رسانده

ه کپردازد چرا داری قديم به رقابت میو پستی واداشته که با برده

سوءاستفاده از بدن زنان در اشکال مختلف به صنعتی بزرگ تبديل 

 ط آمريکا سود دارد!!میلیارد دُالر برای فق 12شده که ساالنه 
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 منبع: 

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN1265950 

پرداز از تجويز زدن زنان در اسالم افکن دروغسپس اين شبهه

 يخته است!سخن رانده و برای آن اشك تمساح ر

ستیزانی مانند ُسها برای فريب مخاطبان خود اسالم پاسخ:

دهند ی قرآن را بصورت گزينشی و مغرضانه ارئه میقسمتی از آيه

زير  های اسالم راگیری پرداخته و تمام آموزهو بالفاصله به نتیجه

-ای که آن را دستاويزی برای شبههبرند. ما ابتدا آيهسوال می

 دهیم:اند ارائه میار دادهپراکنی خود قر

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمََضاجِعِ  تَخَافُونَ ...وَاللَّاتِی

وَاضْرِبُوهُنَّ فَِإنْ أَطَعْنَکُْم فَلَا َتبْغُوا َعلَیِْهنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللََّه َکانَ عَلِیًّا 

  1کَبِیًرا

سرپیچی ايشان بیم داريد، پند و  و زنانی را که از سرکشی و»...

اندرزشان دهید و )اگر مؤّثر واقع نشد( از همبستری با آنان 

خودداری کنید و بستر خويش را جدا کنید )و با ايشان سخن 

د. و اگر باز هم مؤثّر واقع نشد و راهی جز شدّت عمل نبود( يینگو

                                                           
 34. سوره النساء، آيه  1

http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN1265950
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تنبیه  آنان را )ماليم( بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند )ترتیب

گانه را مراعات داريد و از اخفّ به اشدّ نرويد و جز اين( راهی سه

گمان خداوند د )و بدانید که( بیيیبرای )تنبیه( ايشان نجو

 «.بلندمرتبه و بزرگ است

گردد و عملی بنا براين آيه، تنبیه و زدن بالفاصله آغاز نمی

م هگیرد. بعد ی آخر مورد استفاده قرار میشود بلکه در مرحلهنمی

ری بايد گفت اين درمورد زنی است که موارد پیش از زدن بر او تأثی

اش به حدّی رسیده که زدن بازی و سرکشیمثبت ننهاده بلکه لج

 طلبد.را می

 چنینی دارندست از زنانی که برادرزن يا عروسی ايناجالب اين

ا در يدهند و براشدّت او را مورد سرزنش قرار میشنويم که بهمی

 کنند!تری تشويق میپسر خود را به انجام عمل قاطعانه

ی بسیار مهم در اين آيه میزان و چگونگی زدن است اما نکته

که اسالم مشخص نموده است. زدن زن در اسالم در حدّی ماليم 

ه کگیرد که زن به اشتباه خود پی ببرد و بشدّت از زدنی انجام می

ان گردد نهی شده است چرا که حتی آثارش بر روی بدن زن نماي

زدن تنها يك وسیله است نه هدف، و هدف از زدن ماليم زن، حفظ 

 است.و پاسداری از بنیان خانواده و ممانعت از فروپاشی آن
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بنابراين نه قرآن، نه سنّت و نه هیچ يك از مفّسران و علمای 

اسالم نگفته که زدن زن بايد شديد باشد بلکه با استناد به همین 

ی کف يا مراجع، زدن او بصورت خفیف تعريف شده که بوسیله

پذيرد و از زدن صورت خودداری گردد و انگشت دست انجام می

ها به نمايیم که اکثر زوجو تأکید می 1اثری از زدن برجای نماند،

برند بلکه اين امر تنها در حاالتی بسیار نادر چنین اسلوبی پناه نمی

پردازان مغرضی همانند اساس ما دروغدهد. و بر همین روی می

ی ما را اثبات طلبیم که خالف گفتهی میدکتر ُسها را به تحدّ

کند.در ضمن بهتر است نگاهی به وضعیت زدن زنان در غرب 

 زند!بپردازيم که دکتر سُها سنگ آن را به سینه می

زن در هر روز به  4شوند يعنی حدود زن کشته می 1320ساالنه 

شوند. ن يا دوست پسران خود در آمريکا کشته میدست همسرا

 منبع:

 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf 
درصد از زنان مقتول در آمريکا، درواقع شريك  50 - 40قاتل 

 اند.بودهصمیمی او )همسر يا دوست پسر( 

 منبع: وزارت دادگستری آمريکا 

                                                           
 القرآن ونقض مطاعن الرهبان. دکتر صالح عبدالفتاح الخالدی..  1

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf
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http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/.../measuring.ht

m 
 میلیون زن در آمريکا از طرف همسر يا دوست 3ساالنه حدود 

 گیرند.پسر خود در معرض تعدی جسمی )کتك( قرار می

 منبع: سايت رسمی حکومت ايالت نیوجرسی آمريکا 

http://www.nj.gov/dca/dow/publicatio...actsheet06.p

df 

 

http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/crime/intimate-partner-violence/measuring.htm
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/crime/intimate-partner-violence/measuring.htm
http://www.nj.gov/dca/dow/publications/dvfactsheet06.pdf
http://www.nj.gov/dca/dow/publications/dvfactsheet06.pdf
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ديگر که بخاطر اجتناب از به درازا  یدهندهو آمارهای تکان

 کنیم.خودداری میها آن کشیده شدن سخن، از آوردن

افکن گفته که اسالم حّق زن درمورد سپس جناب شبهه

 فرزندانش را سلب کرده است.

م که: هرگاه زن و مرد از هاواّلً قاعده شرعی چنین است پاسخ:

صورت حضانت و آندارای فرزندانی بودند، در ها آن جدا شدند، و

ها آن ی مادرسالگی بر عهدهسرپرستی آن فرزندان تا سنّ هفت

 ها )دختر باشند يا پسر( مستحّق حضانتخواهد بود و مادر آن بچه

ا بکه آن زن با مرد ديگری ازدواج نکند، چنانکه است؛ البته بشرطی

مرد ديگری ازدواج کند، ديگر او مستحقّ حضانت و سرپرستی و 

ه باز کودکان نخواهد بود و حقّ حضانت از او گرفته شده و  مراقبت

-آلِهِوََعلیهِاهللُی شود زيرا رسول اکرم)َصلَّفرد ديگری سپرده می

وَسَلَّم( خطاب به زنی که درباره حضانت فرزندش شکايت داشت، 

 «.أَنْتَ أََحقُّ بِهِ مَالَمْ تنکحی»فرمود: 

  1«.تقدم با شما است ای حقمادام که ازدواج نکرده»يعنی: 

                                                           
 (.1968) "صحیح أبی داود"( و حسنه األلبانی فی 2276أبوداود ) . 1
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ند دوّماً: بايد گفت اين که اسالم حّق حضانت و نگهداری از فرز

ی پدر گذاشته بخاطر سال( را بعد از طالق به عهده)باالی هفت

انديشی اسالم مبارك است نه برای ظلم به زن و حکمت و دور

ادر ناديده گرفتن احساسات او.. زن بعد از طالق در منزل پدر يا بر

شمار و کند. شواهد بیای تنها زندگی میاست يا خود در خانه

کند که زن با اين شرايط احساس خوبی از داليل عقلی ثابت می

کند. حال اگر زندگی خود ندارد و خود را نوعی مزاحم تلقی می

ی فرزند يا فرزندانی به همراه داشته باشد که اين احساس نارضايت

 شود.میو سربار بودنش چندين برابر 

ی خود است، کند و مرد و سرپرست خانهاما پدر خود کار می

کنند و هیچ ممکن است فردی بگويد زنانی وجود دارند که کار می

 داد؟ها آن نیاز مادّی ندارند چرا نبايد فرزند را به

تواند ازدواج مجدّد پاسخ اين است که يك زنِ تنها، بهتر می

و  بچه بر عهده و به همراه دارد. انجام دهد تا زنی که يك يا چند

ی شوهر جديد قابل انتقال نیست، حتّی اگر با خود بچه به خانه

 همراه کردن فرزندان مقدور باشد هم برای کودك، هم برای مادر و

 هم برای شوهر و اطرافیانش مشکالت زيادی به بار خواهد آورد.
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باز تا بايد اين را دانست که اگر زن و شوهر طالق هم بگیرند 

 ابد، پدر و مادر آن فرزند باقی خواهند ماند و مادر تا دو سال

موظّف است به کودك خود شیر بدهد و بسیاری از استثنائات و 

-یمدانند و زود قضاوت را نمیها آن ستیزانقوانین ديگر که اسالم

 توزی و تعصّب چشمانشان را کوردانند اما کینهکنند يا اينکه می

 کرده است.

پايه و اساسی را نیز درمورد سلب ديگر، شبهات بیسوی از

نمودن حقوق کودکان مطرح کرده و به اسالم نسبت داده است در 

که طبق عادتش حتّی يك آيه، حديث يا اجماع را برای آن حالی

 ارائه نکرده است!

 فرموده که: وَسَلَّم(وَآلِهَِعلیهِاهللُ)صَلَّپیامبر

کسی که کودکی دارد خود را » (فلیتصاب لهمن کان له صبی )

 1«.برای او به کودکی بزند

 از سخنان تربیتی جاويدان ايشان عبارت بود از: 

از ما نیست کسی که به کوچکان ما رحم نکند و حق بزرگ ما »

 1«.را رعايت نکند

                                                           
السلسلة : المصدر األلبانی.: المحدث سفیان. أبی بن معاوية: . الراوی 1

 ضعیف: المحدث .حکم4640:  الصفحة أو ءالضعیفة. الجز
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 کند که پیامبر، حسن بن علی را بوسید،ابوهريره نیز روايت می

ت: من ده بچه دارم که تا به حال هیچ يك سپس اقرع بن حابس گف

 خدا ، فرمود:ام، رسولاز آنان را نبوسیده

 (رحمحم ال يُرمن ال يَ ) 

 2«.کنندکسی که رحم نکند، به او رحم نمی» 

همچنین به مرد صحرانشینی که نزد ايشان آمده و گفت: آيا 

 ود:فرمبوسیم! بوسید؟ چون ما که آنان را نمیشما کودکانتان را می

 ؟(أو أملك لك أن نزع اهلل من قلبك الرحمة)

چه کنم وقتی خداوند رحم و شفقت را از دل تو برده » 

 3«.است؟

دهد و آيا دينی که رهبرش چنین اوامری به پیروانش می

شود ممکن است که کودکان را به عملکردش هم با آن همگام می

يا کودك را به زور  کار اجباری وادارد يا آنان را از تحصیل باز دارد

اساسی که اين دکتر های بیبه ازدواج کسی درآورد!! آيا اين تهمت

                                                                                                               
 . احمدوحاکم روايت کرده اند وسندش صحیح است. 1

 . متفق علیه 2

يصوغها االسالم فی الکتاب والسنة. محمد علی الهاشمی. شخصیة المسلم کما .  3

 میالدی. 2002دار البشائر االسالمیة. چاپ دهم. 
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کند اصاًل در دين مبارك اسالم قابل اثبات است دروغگو مطرح می

 را تجويز نمايد؟!!ها آن چه برسد به اين که

-اهللُب)رَضیَدر تاريخ اسالم مشهور است که امام عمر بن خطا

فهمید کسی که برای گماردن پست زمامداری آنگاه که  عَنهُ(

هايش مهربانی و دلسوزی ای در نظر داشت نسبت به بچهمنطقه

 کند چطور بهکسی که به کودکان خود رحم نمی»ندارد به او فرمود:

ی خاطر او را از لیست افراد تصدّهمینو به«. نمايدمردم رحم می

ای از مونهپست رياست حذف کرد. حال بهتر است به ارائه ن

 وضعیت کودکان در غرب متمدن!! بپردازيم.

ی ساالنه پنجاه هزار نفر از زنان و کودکان به اياالت متحده

عنوان بردگان جنسی مورد شوند و بهآمريکا قاچاق می

 گیرند:ی جنسی قرار میسوءاستفاده

 منبع: 

http://query.nytimes.com/gst/fullpag...57C0A9669C8

B63 
در آخر هم جناب دکتر! گفته که اسالم عزيز آزادی عقیده، 

زاد آی جامعه را حتّی از مردان آزادی بیان و حِق مشارکت در اداره

 ده است!!سلب کر

http://query.nytimes.com/gst/fullpag...57C0A9669C8B63
http://query.nytimes.com/gst/fullpag...57C0A9669C8B63
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اسالم برای مردم پاسداری از عقل، مال، جان، ناموس و  پاسخ:

ز ای ااست و برای تحقّق اين امر مجموعهشان را ضمانت نمودهدين

 اقدامات حکیمانه اتّخاذ کرده است، درمورد آزادی عقیده، پیشتر

هم بیان نموديم که اسالم هیچ شخص غیرمسلمانی را به پذيرش 

داند که سازد و همچنین خويش را موظّف میخود مجبور می

داده و جامعه را در حدّ های دين را به مسلمانان آموزشآموزه

 فريبکننده و مردمامکان از سِرايت ويروس شبهات و افکار گمراه

پردازانی تأثیر دروغباز دارد و در اين بین کسانی هم که تحت

ن و با مراجعه به اماکتوانند گیرند میهمانند دکتر ُسها قرار می

 افراد اهل علم سؤال بپرسند تا شبهاتشان برطرف شود..

خاطر گريز از قید وبندهای اخالقی، دينش را حال اگر کسی به

نیز  گردد اما حق هم ندارد ديگران رادر خفا تغییر داد مجازات نمی

از »راهِ نظمی شده و به اين عمل تشويق کند چون باعث نوعی بی

را  اجتماعیوحدت  و اساس ياد داده مردمرا به «برگشتن خدا دين

گردد. اعالن جنگی علیه مردم محسوب می و است ساخته متزلزل

 شده مردم افکار و روحیات تعديل ضامن که نظامی هر حال به

 یرا در امر ارتداد، آزاد رها کند. يعن تواند افراد خداپرستنمی

 بازگردند. کفر و گمراهی وادی به آسانی بتوانند به دوباره مردم
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ی جدای از اين، آيا در بزرگترين اجتماع ملحدين يعنی کره

شمالی کسی حق دارد به مبانی پوچ و غیرمنطقی الحاد پشت پا 

 بزند و آن را علنی سازد؟! مطمئنّاً جواب خیر است..

ز تا زمانی مجادر کشورهای غربی هم تبلیغ افکار و مبانی ديگر 

 است که از خط قرمزهای آن عبور نکرده باشد وگرنه چنانکه بارها

ت. ايم با پیگرد و مجازات و تبعید همراه بوده اسدر اخبار شنیده

های خارجی و داخلی چنانکه در اين روزها بسیار از رسانه

 های فردی وای علیه آزادیبینیم که قوانین ظالمانهشنويم و میمی

کنند دگرانديشان غربی و شرقی بويژه مسلمانان اتّخاذ میمذهبی 

از جمله: ممانعت از ساخت مساجد، ممنوعیّت پوشیدن نقاب 

تراشی در اسالمی، جلوگیری از ورود مسلمین به اماکن خاص، مانع

ز ها و صدها موارد ديگر که برای پرهیروند استخدام مسلمین و ده

 نمايیم؛ اموری که پردهداری میخودها آن گويی از آوردناز زياده

 دارد و به همگان ثابتشان بر میاز شعارهای پوشالین آزادی بیان

دينی جواز دارد نه چیز کند که نزدشان فقط و فقط آزادی بیمی

 ديگری.

نمايیم چرا که ای بسنده میاما درمورد آزادی بیان به ذکر نمونه

آزادی بیان و بعد از بیان عاقل را يك اشاره کافیست چرا که اسالم 
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و  وَسَلَّم(وَآلِهِ عَلیهِاهللُ)صَلَّخدارا هم تضمین نموده و عملکرد رسول

 ستیزان است.يارانش بهترين نمونه در ابطال ادعاهای اسالم

راند: بر فراز منبر چنین سخن میَعنهُ( اهللُر)رَضیَروزی امام عم

 عَنهُ(اهللُ)رَضیَ ارسیای مردم! بشنويد و اطاعت کنید، سلمان ف

کنیم، امام شنويم و نه از تو اطاعت میگفت: امروز نه سخنت را می

عمر وقتی علّت را جويا شد سلمان چنین پاسخ داد: بايستی برای 

ای از کجا ای که با آن شلوار دوختهما روشن گردد اين پارچه

رسیده دانم که سهم يکسانی از پارچه به همه ای! زيرا میآورده

است و اين میزان از پارچه به حدّی نیست که تو را کفايت کند! 

امام عمر، فرزندش عبداهلل را خواست و به وی گفت: تو را به اهلل 

ام مال ای که با آن شلوار دوختهدهم که آيا اين پارچهقسم می

ی من ( گفت: آری آن پارچهعَنهُاهللُ)َرضیَتوست يا خیر؟ عبداهلل

پدرم دادم تا با آن شلواری تهیه نمايد زيرا که وی  است که به

مردی بلند قامت است و سهم يکسانی که به مانند ديگر مردمان به 

( گفت: عَنهُاهللُ)رَضیَگاه سلمانکند! آنوی رسیده، او را کفايت نمی

کنیم! اين در حالی شنويم و هم اطاعت میاکنون امر کن که هم می

های (، نه به عنوان امیر يکی از جماعتَعنهُاهللُ)رَضیَبود که عمر
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اسالمی، بلکه در کسوت امیر تمامی مؤمنین در جامعه انجام 

 نمود!فعالیّت می

جامعه نیز یدرمورد حقّ مشارکت مردان آزاد مسلمان در اداره

بايستی خاطرنشان ساخت که اسالم عزيز به هیچ وجه مانع کسی 

مامی افراد بر حسب توانمندی و است و از تاز مسلمین نگرديده

ای که شخص بر کند، مادام که وظیفهتخصّص آنان استفاده می

گیرد منحصر به مسلمانان نباشد همانند قضاوت. چرا که عهده می

ه بامکان ندارد شخصی ملحد مثالً که ماالمال از کینه و حقد نسبت 

 مسلمین است در صدور حکم بر آنان بتواند منصفانه عمل کند

 چنانکه اکنون در همه جا صدور احکام ظالمانه را علیه مسلمانان

که قضاوت مسلمان که پايبند نمايیم در حالیگناه مشاهده میبی

کند چنانکه به دين و اخالقیات است هرگز با ديگران برابری نمی

پیشتر ديديم قاضی شُريح در ماجرای سرقت سپر امیرالمؤمنین 

کننده از توسط يهودی بخاطر نداشتن دلیل قانع( عَنهُاهللُ)رَضیَعلی

سوی خلیفه به نفع شخص يهودی حکم نمود که همین عدالت 

 سبب اسالم آوردنش گرديد..

همچنین ُپر واضح است که اکنون در ديگر جوامع نیز همگی را 

کنند هرچند که اين قوانین وضعی به قوانین آن کشور ملزم می
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و تغییر است به هیچ وجه با  بشری که هر روز در حال نوسان

قوانین خداوند متّعال قابل مقايسه نیست چرا که از سوی کسی 

آمده که خود آفريدگار انسانهاست و هم او بر جزئیّات حیات انسان 

 همین منوال است.اشراف کامل دارد. و ديگر موارد نیز به

*** 

 های جایز در حقّ غیر مسلمانان شبهه: جرم

کیشان دروغگويی گوی سبقت را از ديگر همدکتر ُسها که در 

-ای از تهمتخود ربوده باز هم بدون هیچ مدرك و سندی مجموعه

ه کها را در رابطه با تعامل اسالم با غیرمسلمین رديف نموده است 

 دهیم.به إذن خداوند متّعال بدان پاسخ می

 تّیحاند و ی حقوق محرومابتدا گفته که کفّار اهل کتاب از کلیّه

نه تنها جرم نیست بلکه ها آن حقّ حیات هم ندارند يعنی کشتن

 بزرگترين عبادت است!

م دهیابتدا چند نمونه از صدها آيه و حديثی را ارائه می پاسخ:

ه که بر حفظ جان، مال و... کافران اهل کتاب و ديگران تأکید کرد

 باشد.



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2727 

 

صلى اهلل -عَنْهمَا عَنِ النَّبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو َرِضی اللَّه )

قَالَ: مَْن قََتلَ ُمعَاهَدًا لَمْ يَرِْح رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَِإنَّ رِيحَهَا  -علیه وسلم

 .1(تُوجَدُ مِنْ مَسِیرَِة أَرْبَعِینَ عَامًا

 گويد: نبی اکرم فرمود:عبد اهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما می»

يهودی، مسیحی، زرتشتی و...( را  پیمانهرکس، فرد معاهدی )هم»

رسد هرچند که بوی بهشت از بکشد، بوی بهشت به مشامش نمی

 «.رسدمسافت چهل سال راه، به مشام می

 همچنین رسول اکرم فرموده:

ذَ مِنهُ تِهِ أَو أَخَ طاقَ وقَ فَأاَل مَن ظَلَمَ مُعاهِداً أَو انتَقََصهُ أَو کَلَّفَُه )

 (. ٍس، فَأَنا حَجیجُهُ يَومَ القِیامَةِشَیئاً بِغَیِر طیبِ نَف

پیمانی غیرمسلمان، ستم روا دارد يا بر بدانید کسی که به هم»

او عیب نهد يا او را به کاری بیش از طاقتش وادارد يا از او چیزی 

 2«.بدون رضايتش بگیرد، من روز رستاخیر معارضِ او خواهم بود

وال  ,الکتاب إال بإذن  إنّ اهلل لم يحل لکم أن تدخلوا بیوت أهل)

 .(ضرب نسائهم , وال أکل ثمارهم إذا أعطوا الذی علیهم

                                                           
 .2686حديث  896/  2(. سنن ابن ماجه 3166)بخارى:.  1

 )صحیح ابوداود، کتاب الجهاد(.  2
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های خداوند عزّوجّل برای شما حالل نکرده است که به خانه»

، بزنیدد. و حالل نیست زنان ايشان را يیدرآ اجازهاهل کتاب جز با 

، )تنها( وقتی که چیزی را بخوريدهای ايشان را و محصوالت و میوه

 1«.د که بر آنان واجب استبدهن

قَاتِِل بَرِیٌء وإن نَا مِنَ الْ؛ فَأَلَهُأَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِِه ثُمَّ قَتَ )

  (کان المقتول کافراً

اگر کسی، شخصی را بر خونش امان دهد سپس او را بکشد »

جويم هرچند که مقتول کافر من از قاتل و مقتول بیزاری می

 2«.باشد

دارد که حقوق صراحت بیان میاين احاديث و آيات قرآن به

کافران اهل کتاب و ديگر کافران محفوظ شده است و در ادای 

د که با مسلمانان وارد جنگ نشده باشنعبادات خود آزادند مادامی

چنانکه  شان بیرون نرانده باشند.و کاشانه يا اينکه آنان را از خانه

 مايد:فرخداوند بلند مرتبه می

                                                           
 سارية. بن العرباض: الراوی المقدمة. فی قال کما حسن: الحديث . درجة1

 1/130 - المصابیح مشکاة تخريج فی العسقالنی حجر ابن: المحدث
 فی األلبانی: المحدث الحمق. بن عمرو: الراویصحیح. : الحديث . درجة 2

 3007 - الترغیب صحیح
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 يُخْرِجُوکُمْ ينِ وَلَمْی الدِّفِمْ لَا يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَِن الَّذِيَن لَمْ يُقَاتِلُوکُ

  الْمُقْسِِطینََه يُحِبُّ اللَّإِنَّ  مِنْ دِيَارِکُمْ أَْن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسُِطوا إِلَیْهِمْ

 هکه نیکی و بخشش بکنید بدارد از اينخداوند شما را باز نمی»

ما اند و از شهر و ديارتان شسبب دين با شما نجنگیدهکسانی که به

 «.دارداند . خداوند نیکوکاران را دوست میرا بیرون نرانده

-مسلمان در صدر اسالم اين سفارش را از ياد نبرده بودند از اين

رو، رفتار نیك آنان در ديگران اثر خوبی بر جای نهاد و اهل ذّمه را 

اند: گونه که مورّخان آوردهاسالم آماده ساخت بدانبرای پذيرفتن 

رفتاری ايشان را دربارة چون اهل ذّمه، وفای مسلمین و خوش»

خود ديدند با دشمنانشان، دشمنی کردند و در برابر آنها، ياور 

 1«.مسلمانان شدند

همچنین مسلمانان در حالی مصر را فتح کردند که اهالی آن بر 

 ا مسلمین، آنان را مجبور به پذيرش اسالمدين مسیحیّت بودند ام

ی از بود تا اين لحظه اثرننمودند و اگر اکراه و اجباری در کار می

 ماند!های مسیحی باقی نمیقبطی

                                                           
فلما رأی أهل الذمة وفاء المسلمین لهم و حسن السیرة فیهم صاروا أشداء علی ".  1

 (149)الخراج، ص  "عدو المسلمین و عونا للمسلمین علی أعدائم
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-طور که خداوند)جُلَّ بلکه مسلمانان عدالت الهی را همان

ن خاطر ايهمینجَاللَهُ(آنان را امر نموده بود برپای داشتند به

ها را به آنان بازگرداند، ی قبطیرفتهمت از دستعدالت، کرا

ولی مذهبی ديگر بودند ها آن کرامتی که حاکمان رومی که بر دين

 ها را صرفاًها پشت قبطیسلب کرده بودند، درواقع رومیها آن از

ا کردند امبخاطر اختالف مذهبی با آنان با شلّاق سیاه و کبود می

چ دادند و هیانجام نمیها آن تعدّیها هیچ اقدامی برای دفع قبطی

مت يافتند که به آنان آزادیِ اعتقاد و عدالت و کراپناهگاهی نمی

 ارزانی دارد..

دند، که مسلمانان آمدند تمامی اين حقوق را به آنان دااما زمانی

و داستان آن شخص قبطی که به مدينه رفت تا نزد عمر بن 

رو ايی شکايت کند که پسر عمی عصعنهُ( از ضربهاهللُخطاب)رَضیَ

 عَنهما( بر پشت پسرش زده بود مشهور است واهللُبن عاص)رَضیَ

 باشد...نیاز به تکرار آن نمی

شخص قبطی که از رومیان اما داللت آن روشن است زيرا همین

کرد و انتقام کرامت به زد و اعتراضی نمیخورد و دَم نمیشلّاق می

خاطر دستیابی اين سفر دور و دراز را به گرفتاش را نمیتاراج رفته

که اسالم، کرامتش را به او بازگرداند خرد چونبه عدالت به جان می
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کند و دلیل چنان شد که در برابر ظلم اعتراض میبه همین

خاطر که اسالم پناهگاهی حقیقی اينشود و بهخواستار عدالت می

مايد او در آنجا برای او ايجاد نمود که عدالت را در آن طلب ن

 عدالت را طلب نمود.

شناس مشهور انگلیسی شرق Thomas Arnoldتوماس آرنولد 

 نگارد:چنین می« تاريخ گسترش اسالم»در کتاب : 

هايی که قبالً در مورد آزاديهايی که برای از شواهد و نمونه"

اعراب مسیحی از طرف مسلمانان فاتح در قرن اوّل هجری و سپس 

توان استنتاج نمود که های بعد نقل شد، میدر زمانی آن ادامه

قبائل مسیحی که اسالم را پذيرفتند تنها با طیب خاطر و به اختیار 

 1."و با آزادی عمل کامل، به اسالم گرويدند

دعوت به سوی »از کتاب  48ی توماس ولکر آرنولد در صفحه

ی حسن ابراهیم حسن، عبدالمجید عابدين و ترجمه« اسالم

 گويد:ماعیل نحروای میاس

ی آن وجود روابط وسیلهتوانیم بهاز جمله مواردی که می»

-زبان را اثبات کنیم ايندوستانه میان مسیحیان و مسلمانان عرب

                                                           
تاريخ گسترش اسالم، اثر توماس آرنولد، ترجمه دکتر ابوالفضل عزّتی، چاپ .  1
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 که قدرت، عاملی قطعی در تغییر دين مردم و اسالم آوردناست

نبوده است زيرا خود محمّد با برخی از قبايل مسیحی پیمانی ها آن

ی را پذيرفت و به آنان حّق برپايی آزادانهها آن و حمايت ازبست 

شان را اعطا کرد. همچنین برای افراد صاحب منصب مراسم دينی

در کلیسا در نهايت امنیّت و اطمینان، حقّ داشتن حقوق و نفوذ 

 «.شان را فراهم نمودگذشته

هايی که در از مثال»گويد: از همان کتاب می 51ی او در صفحه

صفحات پیشین پیرامون تسامح مسلمانانی که در قرن اّول هجری 

 ی اين برخورد انسانی که دربر اعراب مسیحی پیروز شدند و ادامه

 توانیم با قاطعیّت دريابیم که قبايلیهای بعد ذکر کرديم میفصل

اب اعر وکه اسالم آوردند، از روی اختیار و آزادانه اين کار را کردند 

کنند بهترين که در میان مردم مسلمان زندگی میمسیحی امروزی 

 «.گواه بر اين امر هستند

زمانی که سپاه اسالم به »نويسد: می 53ی همچنین در صفحه

ی رود اُردن رسید و سپاه ابوعبیده در فحل استقرار يافته بود درّه

ها به اعراب مسلمان نامه نوشتند و در اهالی مسیحی اين سرزمین

تر و نزد ما ها به ما نزديكمسلمانان! شما از رومی آن گفتند: ای

بر دين ما هستند ولی شما ها آن تر هستید. اگرچهداشتنیدوست
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 تر و برای ما حاکمان بهتری هستید و بیش ازوفادارتر، مهربان

 «.کنیداز ظلم به ما خودداری میها آن

و  ای از دريای مهرورزی و تسامح اسالماين موارد تنها قطره

-هپیروانش با پیروان ديگر اديان و اعتقادات است که تیشه بر ريش

 زند.های دکتر سُها میپردازیی دروغ

کنیم که خلیفه اسالمی، والی يکی از وقتی مشاهده می

خاطر زدن يك مسیحی بزرگترين مناطق تحت امر خود را به

 گونههمانکه با آن شخص رفتار نموده بهگونهسرزنش نموده و آن

نمايد و همچنین در سراسر نصوص قرآن و سنّت يك مجازاتش می

. امر توان يافت که به ظلم و تعّدی بر اهل کتاب و..مورد را هم نمی

است چطور نموده باشد و حتّی توصیه به ياری مظلومانشان داده

پايه و اساس دروغگويی شود که شخص عاقلی سخنان بیمی

 کند؟!! همچون )دکتر سُها( را باور

*** 

 های اسالمی شبهه: ایرادات دیگر مجازات

افکن به خاطر اينکه حرفهای تکراری خود را با دکترِ شبهه

گونه مطلب را به درازا بکشاند به لباسی جديد بیان دارد و بدين

است که بإذن گمان خود ايرادات!! ديگری نیز به اسالم وارد ساخته
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در ابتدا گفته: مجازاتها در اسالم دهیم. او اهلل به ترتیب پاسخ می

شامل زدن و بريدن اندام و کشتن است که همگی بسیار سنگین و 

وجه مورد پذيرش نیستند. و مردم هیچاند و امروزه بهغیرعادالنه

شوند. و حتّی شدّت متنفّر میهايی بهغربی با ديدن چنین صحنه

 شود.وب میحدّاقل مجازاتها يعنی شلّاق نیز امروزه شکنجه محس

ار قر اوّاًل خداوند متّعال اجرای اين احکام را برای کسانی پاسخ:

کنند؛ داده که به حقوق مردم جامعه يا حقوق جمعی تجاوز می

-يعنی کسانی که دست به فساد، قتل و غارت، ناامنی و آشوب

که  زنند. اعمالیپراکنی، تجاوز به جان، مال، ناموس و... مردم می

گیرند تماماً تعدّی به حقوق مردم احکامی قرار میمشمول چنین 

برای متجاوزان است، افرادی همچون راهزن، قاتل باشد يعنی می

ست و... پس اين احکام برای رفاه و امنیّت و آسايش در بین مردم ا

 نه اذيّت کردن مردم.

بینیم که می 1لَکُم فِی القِصَاصِ حَیاةٌیبنابراين با نگاه به آيه

ی حکمی واالست چرا که اشاره به مجازات قصاص عادالنه از دارا

دارد و بدين گونه هم حیات قاتل، او را از ارتکاب جرم باز می
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ماند و اين شود و هم جامعه از جرم او در امان میخودش حفظ می

 باشد.امر در نهايت عدالت و احسان می

لفاظ نمايی ای حدود شرعی و بزرگاما نگفتن تفصیالت مسئله

قتل و رجم و قطع دست و... و نپرداختن به سیاق کلّی اجتماعی، 

 بینی قلمدادانسانی و قانونی و مصلحت عمومی درواقع ظلم و کوته

از -شود زيرا اجرای يکی از حدود که جان يك میلیون انسان می

ه هیچ بماند ی آن در امان میوسیلهبه -تمام مّلتها، اديان و نژادها

گری و باشد بلکه خالف آن به وحشیری نمیگوجه وحشی

 انديشی نزديکتر است!کودکانه

دارد، مثالً در اجرای حدّ قطع خاصّی  شرايط اجرای اين موارد

ای : شروط حدّ کامل باشد، شبههافتد کهدست دزد زمانی اتفاق می

در کار نباشد، شخص مجبور نشده باشد، دزدی به حدّ نصاب 

 را او مال صاحب، نباشد نیازمند، فرد نباشد قحطیرسیده باشد، 

های ... که اين شرايط سخت برای امنیت مال و دارايیو نبخشد

ورزی با شخصی خاص و ديگر نتايجی که مردم است نه غرض

اند. چنانکه در خشکسالی زمان امام ستیزان گرفتهاسالم

ا به ديديم که ايشان دست دزدانی که شتری رعَنهُ(اهللُر)رَضیَعم

ی خاطر شبههسرقت برده و خورده بودند قطع نکرد و آنان را به
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را به پرداخت ها آن بودن آزاد گذاشت و بجايش صاحب گرسنه

 غرامت مجازات نمود.

 گردد:حدود در اسالم تنها پس از دو امر اجرا می

ای را قبل نخست اينکه: شريعت اسالمی، شروط دقیق و قاطعانه

نموده است مانند: اثبات جرم با دلیل و از بیان حکم مشخص 

نه  براهین قاطع، اينکه مجرم بالغ و عاقل باشد، اينکه مختار باشد

 مجبور، اينکه ناچار نباشد و ديگر شروط و ضوابط، بلکه در تمام

تاريخ اسالمی از چهارده قرن پیش تا کنون، جرم زنا با شروط 

های ساختگی فیلم وجه به اثبات نرسیده )البتههیچمعتبر آن به

مزدوران غربی ربطی به حکومت اسالمی ندارد( و حتّی حکم يك 

است بلکه از طريق اعتراف اجرا نشده -حسب اطّالع ما-نفر نیز 

-اش در بیان آن بوده بدينفرد گناهکار به گناه خود و پافشاری

ی گناهش باشد. و هرکس در اين امر بینديشد به خاطر که کفّاره

حکمت واال و رحم به جامعه از جمله جلوگیری از  راز شگفت و

 برد...ی مسلمان پی میها در جامعهانتشار منکرات و زشتی

بود چرا که اگر اين حکم قاطع با شروط معتبر و دشوارش نمی

گری و های بدکار روسپیها و بازارها مکانی برای گروهخیابان

سوی شبیه شدن هدامن را بگرديد و مردان و زنان پاكفاحشه می
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داد اما اسالم، جامعه را از اين بند وبار و بدکار سوق میبه افراد بی

ها پاك داشته است مگر اينکه در دلِ تاريکی روی دهد يا رذيلت

بسا شخص توبه در پسِ ديوارها اتفاق بیفتد که در اين صورت چه

د و کند و آن کار را رها نمايد و خداوند متعال نیز شخص را بیامرز

 گناهش را پنهان دارد.

 نحرافاها که مانع بین مردم و بین بهانهدوّم اينکه: اگر تمام اين

چنانکه در خشکسالی زمان امام عمر، -شد است ساقط می

صورت هرکس در اين -مسلمین اجرای جدّ دزدی را متوقف نمودند

 شود.ناچاری که عذرش ثابت گردد حدّ بر او جاری نمی

خواهد بگويد: مجرمی که دست به عت اسالم میآيا منتقد شري

گری زده است ها نفر از مردم با وحشیدزدی و تجاوز و کشتن ده

کار، رحم و اش بايد حبس ابد باشد؟ آيا اينمجازات عادالنه

کار، رحمت نیست بلکه بايد به شود؟ هرگز اينمهربانی نامیده می

اوج ظلم و ستم و دنبال نام ديگری برای آن باشد چرا که اين، 

خیانت به قربانیان و جامعه است. چه بسیار کسانی که گناه و جرم 

است و بعد از گذشت روزها، را از ترس مجازات دنیوی رها نموده

خداوند متّعال را سپاس گفته چون به اشتباهش پی برده است و 

چه بسیار کسانی که مخالف حق بوده سپس ديری نپايیده که 
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ها نزد او شده است. اسالم به هر صاحب حقّی، ترين چیزمحبوب

-است و بین مصالح فرد و جامعه تعادل برقرار ساخته هحقّش را داد

گردد نه ی نخست به فرد بر میاست زيرا مصلحت جامعه در مرحله

 دلیل مراعات حقّ جمع بر فرد مقدّم شده است.همینبرعکس، به

ود ز کالم خداوند متعال وجتر اتر و گرامیتر و عادالنهآيا بلیغ

 فرمايد: دارد که می

 1وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ

 «.ايمرا تکريم نموده هاو انسان» 

سپس جناب دکتر! به سراغ قانون حمورابی رفته و آن را 

تر از قوانین اسالمی دانسته است!! او گفته قوانین حمورابی عادالنه

است که کامالً به اسالم راه يافته به تورات و سپس از طريق تورات

دروغ است زيرا قوانین اسالم با قانون حمورابی، يهود و مسیحیّت 

و... در کلیّات هم هیچ سنخیتی ندراد چه برسد به جزئیات، پس 

چطور امکان دارد قانون متأّخری که در هیچ موردی با قانون متقدّم 

ی شدهيا تعديل يافتهی تکاملتناسبی ندارد را محصول يا نسخه
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قبلی بدانیم؟!! درضمن ما چند نمونه از قوانین اين دو منبع را 

 های او پی ببريم. کنیم تا به بهتانبررسی می

ه باو بیان کرده که اسالم دزدی از قیمت عبا به باال را محکوم 

قطع دست نموده است در حالی که قوانین حمورابی انواع مختلفی 

 تر است!!دارد بنابراين عادالنه

دزدی و سرقتی که  -1دزدی در اسالم دو نوع است:  پاسخ:

باشد. دزدی و سرقتی که موجب حّد می -2موجب تعزير است .. 

که شرايط اقامه و استای که موجب تعزير است آنسرقت و دزدی

-وَآلِهِعَلیهِاهللُتحقق نیافته باشد. پیامبر)صَلَّ در آن اجرای حد

در وی  قطع يد کرده بود و شرايطکه دزدی  کسی وَسَلَّم(درباره

، تاوان کرد که دو برابر آن شیء دزديده شدهموجود نبود حکم 

دزديده  کسی که میوه سرِ درختی رانسبت به  غرامت بدهد، و و

دزديده بود حکم  چراگاه گوسفند را ازبود و نسبت به کسی که 

 ...1نمود دستشان قطع نشود

است و افکن دروغ گفتهشود که دکتر شبههم میبنابراين معلو

گردد چنانکه هر دزدی و سرقتی در اسالم مشمول قطع دست نمی
                                                           

. به روايت امام احمد، نسائی و حاکم. فقه السنة تالیف سید سابق. ترجمه دکتر  1
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در بخش حدّ دزدی هم مفّصل پاسخ داديم و نمونه آورديم که امام 

خاطر گرسنگی، شتری ( دست دزدانی که بهعَنهُاهللُ)رَضیَعمر

بلکه سرپرست آنان را دزديده و خورده بودند را نه تنها قطع نکرد 

حال و وضعشان به پرداخت دو برابر  بهانگاری نسبتدلیل سهلبه

 ی شتر دزدی مجازات نمود.جريمه

اما در قوانین حمورابی پیرامون دزدی برخالف مدّعای دروغین 

جناب دکتر، مجازات در بیشتر موارد مرگ است! درضمن مانند 

را ی و شرايط مرتکب آنقوانین اسالمی نیست که تمام جوانب دزد

باشد و سنجیده باشد و بعد از گذار از شروط متعّدد قابل اجرا می

ابی گیرد اما در قوانین حموردر تمام موارد هم مشمول حّد قرار نمی

دزد بدون تفصیالت و بر اساس ظاهری کلّی به مرگ محکوم 

 شود. با اين وجود اسالم را ناعادالنه دانسته است!!می

ه حکم زنای محصنه در قوانین حمورابی مرگ است و سپس گفت

 تر است!!در اسالم سنگسار، بنابراين قانون حمورابی عادالنه

چنانکه پیشتر بیان داشتیم شرايط اثبات زنای محصنه  پاسخ:

در اسالم بسیار سخت است و درواقع اين حدّ بر کسی اجرا 

-اهر شده و بهشرمی تمام در برابر ديدگان مردم ظشود که با بیمی

زند که در اين صورت هم با شهادت چهار چنین عملی دست می
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گیرد يعنی انگار که شريعت نفر مشمول حکم سنگسار قرار می

عالوه است؛ بهاسالم بیشتر به عدم وقوع آن در مأل عام اهتمام داده

ای در اين مورد، حدّ شريعت با ظهور کوچکترين شك و شبهه

-عَلیهِاهللُا )صَلَّ خدکند چنانکه رسولط میسنگسار را دفع و ساق

 «..ی شبهات دفع نمايیدحدود را بوسیله»( فرموده: سَلَّموَوَآلِهِ

ای تهمت زنا زده و چهار سپس اسالم بر کسی که به زن محصنه

 است.. همچنینشاهد ارائه نداده نیز مجازات شلّاق مقرّر نموده

مسلمین و زبان بستن از  شريعت اسالم درمورد عورات و آبروی

 بیان آشکار فواحش تشويق نموده هرچندکه اتّفاق هم افتاده باشد

چنانکه امروزه اين تا سبب انتشار و سپس عادی شدنش نگردد آن

 کنیم...طوفان متالطم جنسی را در غرب مشاهده می

که در قوانین حمورابی آمده هیچ است که چیزیاين درحالی

تواند به ظلم در راحتی میار کلّی است و بهتفصیلی ندارد و بسی

اگر زن "آمده که:  143عنوان مثال در قانون حقّ افراد بیانجامد به

هم بريزد، شوهر خود را گری کند، خانه را بهکدبانو نباشد، روسپی

اش را برآورده نکند به آب رها کند و نیازهای جسمی و روانی

يك از اين ر است؟ و کدامتيك انسانی. کدام"شودانداخته می

قوانین برای جان انسانها احترام قائل شده و موانع سختی را قرار 
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داده تا از رسیدن شخص به مرگش جلوگیری نمايد؟! خود قضاوت 

 نمايید.

سپس دکتر! در ادامه گفته: حکم لواط در تورات و اسالم مرگ 

تر سانیاست و در قوانین حمورابی نیست که باز قوانین حمورابی ان

 است!

متوجّه شديد؟! گفت: در قوانین حمورابی نیست، نگفته در 

قوانین حمورابی مرگ نیست چرا که اصالً در آن به لواط اشاره 

گرايی بسیار جديد است و شايد بحث همجنسنشده است! چون 

ی اآلن مورد توجّه نبود، حتّی در سال پیش هرگز به اندازه 50

 شدل به عنوان بیماری روانی تلّقی میکتابهای قرن بیستم اين عم

ولی بعدها آن را از لیست خارج کردند و برای دفاع از حقوق 

 گرايان قانون تصويب کردند!!همجنس

گرايی که اين مورد استثنايی جديداً توسّط دين حیوانیّت و مادّه

گذار آن بود،خود های خرافی و بیمارش پايهامثال داروين با انديشه

کرد و توسّط کسانی همانند زيگموند فرويد انتشار يافت. را مطرح 

اما چرا اسالم برای لواط مجازات سختی قرار داده است؟! چرا که 

است های فردی و اجتماعی آن بسیار آشکار و خطرناكزيان

گردد که مرد به زن تمايل پیدا نکند و ازجمله: عمل لواط سبب می
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با زن عاجز و ناتوان گردد و  ای برسد که از مباشرتحتّی به درجه

ی ازدواج است تعطیل گردد. در نتیجه روند تولید نسل که نتیجه

همچنین عوارض سهمگینی بر روی سیستم اعصاب و روان و مغز 

-نهد. لواط يك عمل نارسای جنسی است و هیچانسان بر جای می

باشد چون از تماس ی جنسی کافی نمیگاه برای ارضای غريزه

کند و ی عصبی جنسی را ارضا نمیدور است و مجموعهاصلی به 

باشد. تمام مراکز و مؤسّسات برای اعضای ديگر بدن نیز مضر می

گرايان گذارند که همجنسامر مهر تأيید میمعتبر پزشکی بر اين

مبتال به بیماريهای گوناگون و خطرناك مقاربتی از جمله ايدز، 

و... هستند. همچنین لی کالمیديا، سوزاك، تبخال تناسسفلیس، 

سرطان مقعد بیان داشته:  (cdc)ها مرکز جهانی مبارزه با بیماری

برابر  17گراها( گراها و دگر جنسهای نامبرده )همجنسدر گروه

-بیشتر از کسانی است که با جنس مخالف عمل جنسی انجام می

  1دهند.

 اگر واقعاً اين عمل طبیعی است چرا منجر به اين بیماريهای

بود هرگز نبايد با اين مشکالت شود؟ اگر طبیعی میعجیب می

                                                           
1  .http://www.cdc.gov/msmhealth/std.htm 

http://www.cdc.gov/msmhealth/std.htm
http://www.cdc.gov/msmhealth/std.htm
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نظران بر اين باورند که بروز گشت. بسیاری از صاحبمواجه می

گرايی در اشخاص داليل ثانويه دارد و اگر تحت درمان و همجنس

 شوند. آموزش قرار بگیرند درمان می

همراه گرايی واقعاً جز آسیب و بحران چیز ديگری به همجنس

ی اين کار ندارد. شايد به صورت آنی برای افرادی که شیفته

شك در بلندمدت هايی به دنبال داشته باشد ولی بیهستند لذت

 اثرات بسیار ناگواری با خود به همراه دارد. اثراتی همچون قطع

ها و عوارضی که پیشتر ذکر شدن نسل بشری )به جز بیماری

ی وجود لذّت در انجام عمل جنسی هانموديم( زيرا يکی از فلسفه

 باشد.گسترش نسل بشر می

توان گفت تبعات اجتماعی در مورد حکم سنگین لواط هم می

آن به حدّی خطرناك است که خداوند متّعال چنین حکمی را برای 

آن مقرّر داشته تا مردمان از ترس عقوبتش هم که شده سراغ اين 

ين اکی از ثمرات ممانعت از گونه يعمل زشت و ناروا نروند و بدين

ی تولید نسل بشر حفظ گردد و سالمت عمل يعنی ادامه

 شان نیز حفظ گردد.جسمانی

سپس دوباره با تلبیس گفته: حکم مرتد در اسالم مرگ است و 

 تر است!در قوانین حمورابی نیست پس قوانین حمورابی انسانی
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ه در سنّت امر در قرآن نیست بلکپیش از هر چیز بايد گفت اين

دار کردن واقعًا خندهباشد. همچنین بايد گفت اين استداللمی

 دين نیست و مردم قديم است. اّوالً چون قوانین حمورابی که يك

اند که وسايل ارتباطی پیشرفته را در اختیار مثل اکنون نبوده

خاطر مردمان همینسواد بودند بهداشته باشند و اکثريّت هم بی

ی قوانین کردند پیرو مجموعهای که زندگی مینطقهقديم در هر م

اند. دوّماً چنانکه در قسمت حدّ ارتداد هم بیان آن ديار بوده

داشتیم اين مجازات برای مرتدی است که ارتداد خود را آشکار 

پردازد نموده و علیه دين و قوانین شريعت جامعه به تبلیغ می

د. دارنه نشده و با او کاری نوگرنه اگر در خفا بماند اصالً کسی متوج

 در تمام کشورهای جهان امروز اين مجازات وجود دارد و با عنوان

 خیانت عظیمی مشهور است..

شمالی اجازه یآيا بزرگترين کشور کنونی ملحدين يعنی کره

دهد کسی علیه مبانی کمونیستی الحادی به تبلیغ بپردازد و می

د؟ جواب کامالً روشن است مردم جامعه را به چیز ديگری دعوت کن

کنیم کوچکترين مخالفت، و چنانکه گهگاهی در اخبار مشاهده می

 مرگ را به همراه دارد.
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داری مثل آمريکا هم وضعیّت از طرف ديگر در کشوری سرمايه

آزاد  که تبلیغ مبانی ديگر تا زمانی در آنجاتفاوتچنین است با اين

زديك نشده باشد و مصالح داری ناست که به خطّ قرمزهای سرمايه

 عنوان مثال:آن را به خطر نیانداخته باشد. به

شده که يکی از دعوتگران مسلمان« مالکوم ايکس»کسی مانند

ان لقم»بود را به صرف تبلیغ اسالم ترور کردند و امام مسجدی بنام

کا خاطر دعوت به حکومت اسالمی در آمريرا تنها به« امین عبداهلل

است تر اينشرمانهمحاصره و سپس به قتل رساندند. بیاش در خانه

که در آمريکا، اروپا، چین، روسیه و ديگر کشورهايی که فرياد 

گوش جهانیان را کر کرده است ها آن پوشالین آزادی و دموکراسیِ

های مخالف نظام خود را به معتدل و اسالم و ديگر ايدئولوژی

يا گروهی که گامی خالف اند و هرکس بندی کردهافراطی تقسیم

ا راستای منافعشان بردارد از کار اخراج، تهديد، تبعید، زندان ي

 رسانند!شکنجه کرده و يا به قتل می

است که دروغین  ی هولوکاستتر مسئلهتر و عجیباز همه مهم

سازد چرا که هرکس بودن ادعای آزادی بیان غرب را نمايان می

-ماه تا يكدی يعنی فرانسه بین يكرا انکار نمايد در مهد آزاآن

سال ها باشد از يكشود و اگر انکار از جانب رسانهسال زندانی می
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تا پنج سال حبس دارد. در لینك زير لیست کشورهايی را 

 دانند:بینید که انکار يا ترديد در ماجرای هولوکاست را جرم میمی

https://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocau

st_denial  

سپس جناب دکتر گفته که: در قوانین حمورابی مجازات شلّاق 

ی نقدی در نظر در نظر گرفته نشده و در بسیاری از موارد جريمه

در  تر است. بله شلّاقه که باز هم قوانین حمورابی انسانیگرفته شد

و نظر گرفته نشده چون افراد در قوانین حمورابی بیشتر با قطع عض

 شوند.و غرق در آب مجازات می

اگر پسری، پدرش را کتك بزند، دستش را قطع خواهند »

  1«.کرد

 اگر کسی بدون شاهد يا قرارداد از پسر يا برده مردی، طال يا»

نقره، برده يا کنیز، گاو يا گوسفند، االغ يا هر چیز ديگری بخرد و 

به اين خاطر متّهم شود، دزد محسوب شده و به مرگ محکوم 

 2«.است

                                                           
 حمورابی 195. قانون  1

 حمورابی 7. قانون  2

https://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial
https://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial
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اگر کسی در حضور بزرگان اتّهام جنايتی بر کسی وارد کند و »

 1«.را اثبات نکند، به مرگ محکوم خواهد شدآن

ی جناب دکتر د عالقهها مورد ديگر را در قوانین مورو ده

وجود گری و ظلم است! با اينبینیم که عین ناعدالتی، وحشیمی

ردم خاطر امور فردی و بیهوده جان مرا از قوانین اسالمی که بهآن

 گیرد بهتر دانسته است!!را نمی

مجازات شلّاق نیز مانند ديگر حدود برای بازدارندگی، تأديب و 

مثالً به زناکار بگويی: زنا مکن؟! آيا است که تربیّت است. آيا کافی

گری يا ديگر موارد همین برای جلوگیری از انتشار زنا و روسپی

کافی است؟! حکمت خداوند متّعال چنین است که وقتی دختر و 

پسری تصمیم به انجام فاحشه بگیرند، مجازات شلّاق در مألعام را 

اب کسی هم که کشند. در جوياد بیاورند و از انجام آن دست میبه

به شدّت و خشونت آن اعتراض کند بايد گفت: آثار سهمگین و 

ها نفر را تهديد بنیادبرانداز اعمالی همانند زنا و... که میلیون

تواند افراد سالم را مبتال گرداند کند و همانند ويروس مسری میمی

بهترين دلیل برای اتّخاذ چنین روندی است تا يکايك جامعه آلوده 

                                                           
 حمورابی 3. قانون  1
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ند و آرامش و سالمت روحی و جسمی آنان حفظ گردد، نگرد

برخالف وضعیت کنونی غرب که نبود چنین مجازاتی سبب 

اعتمادی پدران به فرزندان شده که آيا متعّلق بدانهاست و نیز بی

ديگر سبب بروز اختالفات و اعتمادی متقابل زن و شوهر به يكبی

زنان قربانی اين  خشونت خانوادگی شده تا جايی که بسیاری بويژه

 اند.خشونت گشته و جان داده

زن در هر روز به  4شوند يعنی حدود زن کشته می 1320ساالنه 

 شوند.دست همسران يا دوست پسران خود در آمريکا کشته می

 منبع:

 https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf 
کار هايی بههمچنین کار به جايی رسیده که در آمريکا ماشین

خواهند گردند و از کسانی که میگرفته شده که در همه جا می

مل بدانند آيا فرزندانشان از خود آنهاست يا ديگران! آزمايش به ع

 آورند.می

*** 

دار و يابیم که اسالم نه از قوانین خندهمیبنا بر آنچه گذشت در 

ی حمورابی و نه از ديگر منابع قانونی، گرفته نشده است و وحشیانه

گیر دّن جایتمسواد و بیکه در وجود مردمی بیهمچنین پس از آن

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199702.pdf
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شد و آنان را کامالً دگرگون ساخت توانستند حکومتی متمدّن، 

ی واسطهاز مسلمین بهعادل و قدرتمند تشکیل دهند و هر کدام 

ای زنده مّلتهای مختلف عنوان نمونهبخش اسالم بههای حیاتآموزه

وجنوب که برخی همانند ملّتهای شرقرا جذب خود ساختند چنان

دسته به ی اخالق بازرگانان مسلمان دستهآسیا با مشاهدهشرقی

که مّلتی همانند مصر نیز چنان تر ايناسالم گرويدند و عجیب

ی عدالت مسلمین گرديدند که زبان خود را تغییر دادند و از فتهشی

اسالمی ی خالفتاست مسیحیانی که در سايهتر اينآن عجیب

زيستند هنگام وقوع جنگ میان ارتش مسلمین و صلیبیان به می

جنگ پرداختند که کیشان خود بهارتش اسالمی وارد شده و با هم

 ی حیرت جهانیان شده است.مايه

رعکس دروغ آشکاری که دکتر سُها گفته بايد خاطرنشان ب

ی بشر به اوج خاطر قوانین وضعی ساختهساخت که جهان معاصر به

است و در آن قتل، تجاوز، سرقت، ظلم، تضعیف فالکت رسیده

داران و استحمار فکری مردم بینوا مستضعفان توسط سرمايه

-یان در پشت پردهدارداری و سرمايههايی که سرمايهتوسط رسانه

بدترين وضعیّت در تمام تاريخ آن قرار دارند بشريّت امروز را به

کند که شخص پرداز ادّعا میدکتردروغرسانده است با اين حال اين
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اينکه مورد تهديد و تجاوزی تواند تمام جهان را بگردد بدونمی

وضوح است که آمارهای رسمی غربی بهقرار گیرد!! اين در حالی

هايی است که ترين مناطق جهان يا سرزمیندارد که نا امنبیان می

رانند يا مناديان دروغین آزادی و دموکراسی بر آن حکم می

 کنند.در آنجا دخالت میها آن مناطقی که

ی هها چنان از موفقیت نمونرا بگويیم غربیدر پايان بايستی اين

پايه و اساس بیحکومت اسالمی هراس دارند که دين ايدئولوژی 

 خود )سکوالريسم الحادی و...( را با زور توپ و تفنگ بر مسلمین

کنند و بدترين مزدوران خود را بر مسند قدرت تحمیل می

ترين صداهای اعتراض و اصالح و منادی نظام نشانند تا کوچكمی

وجود هرگاه که  اسالمی را در نطفه خفه کنند و با اين

را به اسالم و زنند آنرم و جنايت میشان دست به جسرسپردگان

 چسپانند!! اما اسالم تنها دين حق است و چنانکههای آن میآموزه

ويژه از قشر روز تعداد بیشتری بهنمايیم روزبهمشاهده می

گروند و ها بدان میها و تمام ملّیتکرده از تمام رشتهتحصیل

 .باشدهمین امر بهترين دلیل بر حقّانیت اسالم می

*** 
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اند که بعضی امور در اسالم جرم شمرده شده»سپس گفته: 

آيند. امروزه در تعريف جرم، آسیب و امروزه جرم به حساب نمی

تضییع حقوق ديگران اصل است. پس امور خصوص افراد ربطی به 

حکومت ندارد. و گفته: امروزه در کشورهای پیشرفته فقط تجاوز 

کند. و ی را ضايع میجنسی به عنف جرم است که حقّ ديگر

همچنین مصرف شراب هم جرم نیست مگر در هنگام رانندگی 

 «.مثالً.. و ارتداد هم مطلقاً جرم نیست چون آزاد است

اند بدون تمامی اموری که در اسالم جرم شمرده شده پاسخ:

باشند. هیچ قانونی به ترديد در راستای حفظ حقوق فرد و جمع می

است، روحی و جسمی فرد اهمیّت نداده ی اسالم به سالمتاندازه

ی عنوان مثال اسالم با جرم دانستن زنا از سويی ضمانت ادامهبه

ديگر مانع ضرر رساندن به تولید نسل را فراهم آورده و ازسوی

جسم فرد و همچنین آلوده شدن فضای جامعه شده است. امروزه 

بروز ی جنسی شاهد بند وباری افسارگسیختهدر غرب بخاطر بی

ناپذير هستیم های خطرناك و در برخی موارد درمانانواع بیماری

آور مالی و جانی که عالوه بر وارد آوردن ضررهای هنگفت و سرسام

های کالنی را در پی داشته به افراد مبتال، برای حکومت نیز هزينه

ی های منتقله از طريق جنسی در اياالت متحدهبیماریاست. 
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میلیون مجموع  110میلیون مبتالی جديد در هر سال ..  20آمريکا: 

 15درصد از مبتاليان به اين بیماريها بین  50مبتاليان مرد و زن .. 

ی درمان اين میلیارد دالر هزينه سالیانه 16سال سن دارند ..  24تا 

 بیماريها.

 http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics / 

 http://www.livescience.com/48100-sexually-

transmitted-infections-50-states- map.html  

 https://www.cdc.gov/std/stats14/std-trends-508.pdf 

گونه است، يعنی اسالم عالوه بر درمورد مصرف شراب نیز همین

مسئله نیز به دهد در ايناينکه به حفظ حقوق ديگران اهمیت می

وی همانند کبد و کلیه حفظ عقل فرد از زوال شدن و حفظ جسم 

شود خاطر مصرف مشروبات ايجاد میاز آسیب ديدن که به

گذارد بیماری و مرگ در قالب يك بطری کند و نمیجلوگیری می

ات زيبای شراب به خورد افراد داده شود. امروزه علم نوين نیز مضرّ

وار و مردم را از پیامدهای ناگ مصرف مشروبات الکلی را بیان داشته

تّی برای کسانی که مصرف کمی دارند نیز در بلندمدت بر آن ح

اند. چند نمونه از آمارهای معتبر خودشان را ارائه حذر داشته

 دهیم:می

http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics/
http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics/
http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/statistics/
http://www.livescience.com/48100-sexually-transmitted-infections-50-states-%20map.html
http://www.livescience.com/48100-sexually-transmitted-infections-50-states-%20map.html
http://www.livescience.com/48100-sexually-transmitted-infections-50-states-%20map.html
https://www.cdc.gov/std/stats14/std-trends-508.pdf
https://www.cdc.gov/std/stats14/std-trends-508.pdf
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لینك سازمان اعتیاد آمريکا که ضررهای مصرف شراب را بیان 

 کرده است:

http://americanaddictioncenters.org/alcoholism-

treatment/mental-effects / 

اعالم کرد که مصرف  2016اواسط  live scienceسايت علمی 

 شراب باعث هفت نوع سرطان میشود:

http://www.livescience.com/55497-does-alcohol-

cause-cancer.html  

اعالم کرد که بعضی از افراد چنین  "آکادمی سرطان آمريکا"

انديشند که فقط مصرف زياد شراب مضر است, اما مصرف می

شراب با سرطان معده, سرطان دهان و حنجره, سرطان کبد و 

ان, سرطان دهان و مری, سرطان کلون و رکتوم, سرطان پست

 ی مستقیم دارد:سرطان پانکراس رابطه

https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/diet-

physical-activity/alcohol-use-and-cancer.html  

ی اعالم کرد هیچ محدوده "انجمن تحقیقات سرطان بريتانیا"

امنی برای مصرف شراب وجود ندارد و مصرف شراب به هر میزانی 

 ی مستقیم دارد:با افزايش خطر سرطان رابطه

http://www.cancerresearchuk.org/about-

cancer/causes-of-cancer/alcohol-and-cancer/how-

alcohol-causes-cancer  

http://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/mental-effects/
http://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/mental-effects/
http://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/mental-effects/
http://www.livescience.com/55497-does-alcohol-cause-cancer.html
http://www.livescience.com/55497-does-alcohol-cause-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/diet-physical-activity/alcohol-use-and-cancer.html
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/diet-physical-activity/alcohol-use-and-cancer.html
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/alcohol-and-cancer/how-alcohol-causes-cancer
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/alcohol-and-cancer/how-alcohol-causes-cancer
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/alcohol-and-cancer/how-alcohol-causes-cancer


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2755 

 

آمريکا نیز اعالم کرد که در گذشته  "ی ملّی سرطانمؤسسه"

شد در شراب قرمز خواصّ ضّد سرطان وجود دارد امّا تصوّر می

است که برخالف تصوّر گذشته حّتی شراب اکنون مشخص شده 

 ی مستقیم دارد:قرمز نیز با سرطان رابطه

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-

prevention/risk/alcohol/alcohol-fact-sheet  

اعالم کرد که  2016نیز سال  science alertسايت علمی 

مصرف شراب به هر میزانی حتّی به میزان کم, نه تنها عامل 

 نوع سرطان ديگر نیز است: 6سرطان کبد است, بلکه عامل 

http://www.sciencealert.com/alcohol-can-cause-

seven-forms-of-cancer-new-analysis-finds  

( رسما اعالم کرد که 2016)اواخر  ncbiی منتشر شده در مقاله

 سرطان است:شراب عامل 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 27442501 

گونه که مشاهده کرديد در مصرف شراب ضررهای فراوانی همان

ا است و اين ضررها بیشتر از فوايد آن است. آيا اين عظمت قرآن ر

 کند؟اثبات نمی

*** 

گونه است و چون يکی از وظايف همینی ارتداد نیز بهمسئله

خود را پاسداری و حفظ دين مردم و حفظ آرامش فکری و روانی 

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/alcohol/alcohol-fact-sheet
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/alcohol/alcohol-fact-sheet
http://www.sciencealert.com/alcohol-can-cause-seven-forms-of-cancer-new-analysis-finds
http://www.sciencealert.com/alcohol-can-cause-seven-forms-of-cancer-new-analysis-finds
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27442501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27442501
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پايه افکنان با نشر شبهات بیدهد که شبههداند اجازه نمیمردم می

و اساسِ دشمنان اسالم به نوعی آشوب فکری و سپس اضطراب 

ی اقتصاد و جای چرخاندن چرخهاجتماعی دامن زنند و مردم را به

تولید و علم و... در جامعه به اموری بیهوده سوق دهند. البته بايد 

افکن را کمی روشن کرد و گفت: مرتد به گويی دکتر شبههکلّی

شود بلکه ابتدا از داليل محض آشکار شدن ارتدادش کشته نمی

 پرسند سپس متخصّصینارتداد و شبهاتی که بدان انجامیده می

کنند اسالمی نزد او آمده و سعی در برطرف نمودن شبهاتش می

دهند و... تازه کشتن شخص اگر باز هم نپذيرفت به وی فرصتی می

مرتد توسط دادگاه قضايی بررسی شده و سپس به دست مجريان 

چنان نیست که آيد و آنحکومت اسالمی به اجرا در می

د به محض آگاهی از توانگويند که هر مسلمانی میدروغگويان می

ارتداد شخص، او را به قتل برساند!! که برای توضیحات بیشتر 

 توانید به بخش حدّ ارتداد مراجعه نمايید.می

شود بلکه درضمن اين مسئله به اسالم و مسلمین محدود نمی

در تمام جهان وجود دارد، در غرِب منافق بر اساس سیاست کثیف 

اند: در اين به دو گروه تقسیم کردهيك بام و دو هوا، مسلمانان را 

خوانند را تندرو، افراطی و بین مسلمانانی که به اصل اسالم فرا می
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نامند و اگر کسی حتّی کلیپ، عکس و نمادی از حتی تروريست می

کنند و در آنان داشته باشد را محاکمه، زندان و شکنجه می

اند که ی رساندهرسانند و کار را به جايبسیاری از موارد به قتل می

ی آن مسلمانان به فکر و انديشهها آن اگر يکی از شهروندان خود

واقعی درآيد در داخل و خارج مرزهای خود مورد تعقیب قرار 

است که اسالم دين شود! اين در حالیگیرد و خونش حالل میمی

در ها آن حق است و هدفش حفظ دين مردم است اما اقدامات

پذيرد! پس ظ مصالح مادّی محض انجام میراستای تأمین و حف

 تفاوت از آسمان تا زمین است.

در  JUBAIR AHMADتبار به نام مثالً يك آمريکايی پاکستانی

سال زندان شد و جرمش تنها پخش کردن  12محکوم به  2012سال 

جمهور در يوتیوب بود! حتّی رئیس« لشکر طیبه»کلیپی از گروه 

صراحت اعالن کیشانش بهآمريکا يعنی باراك اوباما و ديگر هم

کنند در هر هايی که کشور ما را تهديد میداشتند که تروريست

وطنان خود که م و بسیاری از همکنیجايی باشند نابودشان می

اند! با اند را در لیست گروههای تروريستی قرار دادهمسلمان شده

 تازند.اين حال با کمال وقاحت به حکم ارتداد می

*** 
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دکتر ُسها گفته: يکی از راههای اثبات جرم در اسالم، اقرار 

کردن و آبروريزی و طورطبیعی انسان از مّتهممتهم است. به

ات خودش پرهیز دارد چون اگر مؤمن باشد توبه کرده و مؤمن مجاز

دلیل همینکند. بهنباشد خودش را از آبروريزی و مجازات حفظ می

ر به هیچ عنوان نبايد افراد را مجبواقرار امری غیرطبیعی است و به

 اقرار کرد.

اقرار مّتهم نه تنها در اسالم بلکه در تمام مکاتب و  پاسخ:

-همذاهب و از قديم تا اکنون از ابزارهای بديهی در حقوق کیفری ب

شمار رفته است اما اين دکتر ملحد که به چیزی غیر از مادّيات 

-ايمان ندارد و در نتیجه وجود ضمیر و وجدان و عذاب روحی به

-همیناست بهرا منکر شده خاطر ارتکاب اعمال ناشايست و جرم

است شخص از ی بديهی را انکار کرده که ممکنسبب اين مسئله

ی خويش پشیمان گشته و خود را تسلیم مقامات قضايی کرده

 شده نمايد. همین اکنون نیز در غرب متمدّن!! اقرار کامالً پذيرفته

بوده و اگر کسی به جرم خودش اقرار نمايد بعد از اطمینان از 

ونه ها نیز همین گگردد حتّی در فیلمتی روانی و... مجازات میسالم

 است...
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شان زد اي( زنی نمسَلَّوَوَآلِهِعَلیهِاهللُ)صَلَّچنانکه در زمان پیامبر

-وَآلِهِوَیهِعَلاهللُ)َصلَّخداآمده و به ارتکاب زنا اقرار نمود اما رسول

ز اکه ازآننمود و پس ی او( فوری نپذيرفت و امر به معاينهسَلَّم

 صحّت جسمی و روانی آن زن مطمئن شد مجازاتش نمود.

را  عنوان نبايد افرادهیچو به »ای گفته: صورت خبیثانهسپس به

ور در حالی که در اسالم اجبار شخص به منظ«!! مجبور به اقرار کرد

 اقرار گرفتن شديدًا مورد نهی قرار گرفته است. سپس بیان داشته

-هِعَلیاهللُ)صَلَّ ای ندارد، چنانکه پیامبرگونه اعتبار قضايیکه هیچ

 ( فرموده است:سَلَّموَوَآلِهِ

 «.البینة علی المدعی والیمین علی من أنکر»

مدّعی بايد دلیل روشن ارائه دهد و منکر تهمت )مدّعی علیه( » 

 ..«1بايد سوگند ياد کند

پردازی دروغهمین حديث صحیح بزرگترين ضربه را به ديوار 

سازد، درضمن عالوه بر اينکه را متالشی میدکتر سُها زده و آن

های اسالم از اجبار نمودن اشخاص به اقرار کردن نهی نموده آموزه

شود مورد هم يافت نمیخدا حتّی يكاست در تمام زندگانی رسول

                                                           
 الترمذی. صحیح: المصدر األلبانی.: المحدث شعیب. بن عمرو جد: . الراوی1

 صحیح: المحدث .حکم1341:  الصفحة أو ءالجز
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که بیانگر اجبار شخص برای اقرار گرفتن توسط ايشان يا حتّی 

نان باشد برعکس غیرمسلمانان بويژه ملحدان که توسط مسلما

چون به چیزی بنام وجدان و معاد و خدا اعتقاد ندارند و انسان را با 

راحتی دست به اقرارگیری اجباری از دانند بهحیوان يکی می

 زنند.گناهان میبی

ی بعدی اين دکتر متحیّر و دار جملهی جالب و خندهمسئله

کند یشین خود را کامالً نقض میسردرگم است که سخنان پ

-هبالبته اگر فردی بدون زور اقرار کرد طبعاً »چنانکه گفته است: 

 «!!!شوددلیل معتبر استفاده میعنوان

-هللُا)َصلَّها داستانی دروغین و جعلی را به پیامبرافزون بر اين

ی ه شکنجهدهد مبنی بر اينکه ايشان بنسبت می سَلَّم(وَوَآلِهِعَلیهِ

پرداخته تا از محل دفن طال و « کنانه بن ربیعه»شخصی به نام 

 آوريم تا ثابتجواهراتش باخبر گردد!! که ما اصل اين داستان را می

 هیچ وجه صحّت ندارد.گردد به

نويسان مرتکب خطای بزرگی شده و در بیان وقايع خیبر، سیره

اند که در بیشتر کتب نقل شده و ار غلطی را نقل کردهروايت بسی

-اهللُ)صَلَّشهرت يافته است. واقعه از اين قرار است که پیامبر اکرم

به يهود امان دادند، مشروط بر اينکه هیچ چیزی را  سَلَّم(وَوَآلِهِعَلیهِ
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دادن يك خزانه از نشان« کنانه بن ربیع»مخفی نکنند. ولی وقتی 

رد، آن حضرت به زبیر دستور دادند تا از وی تحقیق به خودداری ک

عمل آورد و محل اختفای گنج را پیدا کند. سرانجام، کنانه به 

سپرده شد تا در عوض « محمد بن مسلمه»دستور آن حضرت به 

برادرش محمود، او را به قتل برساند. بعد از قتل او، تمام يهوديان 

 1غالم و کنیز قرار داده شدند.

ين قسمت از روايت صحیح است که کنانه کشته شد، ولی فقط ا

علّت کشتن وی، خودداری از بیان محل گنج نیست، بلکه علّت آن 

اين است که وی يکی از افسران رشید اسالم، محمود بن 

 يح شدهرا به قتل رسانده بود. در طبری تصر عَنهُ(اهللُ)رَضیَمسلمه

 که:

إِلَى مَُحمَّدِ بْنِ مَسَْلمَةَ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ِبأَخِیهِ ثُمَّ دَفَعَهُ َرسُولُ اللَّـهِ )

  2(مَحْمُودِ بْنِ مَسَْلمَةَ

بن  به محمد ( او راسَلَّموَوَآلِهِعَلیهِاهللُ)صَلَّاکرم پس رسول»

 «.مسلمه سپرد و او در عوض برادرش محمود، وی را به قتل رساند

                                                           
 .24فتوح البلدان بالذری / .  1

 .1582طبری / .  2
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ندادن گنج را طبری  علّت نشانروايت مربوط به کشتن کنانه به

اند، ولی ابن اسحاق نام راويان و ابن هشام از ابن اسحاق نقل کرده

رجال تصحیح مافوق خود را ذکر نکرده است. محدّثین در کتب

کرد و اين اند که ابن اسحاق وقايع مغازی را از يهود نقل میکرده

ق را دلیل، نام راويان مافوهمینروايت نیز از همان دسته است و به

اند که او به خاطر ذکر ننموده است. بعضی از راويان مغرض نوشته

اينکه محل گنج را نشان نداد شکنجه شد و به قتل رسید؛ در حالی 

که شکنجه و آزار يك شخص به صرف اينکه به محل قرارداشتن 

 سَلَّم(وَوَآِلهِعَلیهِاهللُ)صَلَّگنج اعتراف نکند، دور از شأن رسول اکرم

الف مروّت و اخالق حسنة ايشان است! شخصّیتی که کسی را و خ

دهد، چگونه برای که به او زهر داده است مورد آزار قرار نمی

حصول درهم و دينار، فرمان شکنجه يك يهود را برای گرفتن 

کند؟! اصل جريان در اين حد بود که به اعتراف از او، صادر می

بود مشروط بر اينکه امان داده شده « کنانه بن ابی الحقیق»

 1شرارت و نقض عهد نکند.

                                                           
 ابوداود، باب حکم أرض خیبر..  1
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روايت مذکور است که وی پذيرفته بود که اگر بلکه در يك 

  1مرتکب شرارت و فريب شود، مستحقّ قتل خواهد بود.

کنانه نقض عهد و شرارت کرد و پیمانی که بسته بود نقض شد. 

او محمود بن مسلمه را به قتل رساند و حاال به عنوان قصاص 

شد، همچنانکه در سطرهای گذشته به نقل از بايست کشته میمی

طبری ذکر گرديد.حاال توجه کنیم که مغرضین و ناآگاهان چه 

 اند:وقايعی بر اين روايت افزوده

کردن محل گنج بود و قاتل محمود بن مّتهم به پنهان« کنانه»

مسلمه و مستحق قتل بود، در صورتی که ابن سعد از بکر بن 

ن روايتی که به طور متّصل نقل کرده در آن مذکور است: عبدالرحم

فضرب أعناقهما وسبیء »همراه با کنانه برادرش نیز به قتل رسید: 

 2«أهلیهما

را اسیر ها آن )آن حضرت هر دو را به قتل رسانده و خانوادة 

نقل « عفان بن مسلم»کردند(. ابن سعد در روايتی ديگر که از 

دارد: عالوه بر آن دو برادر، رفته اظهار میکرده، از اين هم فراتر 

 تمام يهود اسیر شده و غالم و کنیز قرار گرفتند:

                                                           
  .81طبقات ابن سعد، غزوه خیبر /  . 1

 .81طبقات ابن سعد، غزوه خیبر / .  2
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 (فلما وجد المال الذی غیبوه فی مسك الجمل سبیء نساءهم)

هنگامی که آن گنج يافته شد و آن را در پوست شتر مخفی »

 1«.اسیر شده و کنیز قرار گرفتندها آن کرده بودند، زنان

اين روايات با اصول و معیارهای محدّثین سنجیده ولی وقتی 

شود.. در اين باره در صحیح بخاری تصريح شوند حقیقت روشن می

کشته نشد، بلکه تا زمان خالفت عمر « کنانه»شده که برادر 

 عنهُ(در قید حیات بود:اهللُفاروق)رَضیَ

أَبِی الحُقَْیقِ، فَقَالَ: يَا فَلَمَّا أَجْمَعَ ُعمَرُ َعلَى ذَلَِك أَتَاهُ أَحَدُ بَنِی )

أَمِیرَ المُؤْمِنِیَن، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اهللُ عَلَْیهِ وَسَلَّمَ، 

 2(وَعَامَلَنَا عَلَى األَمْوَالِ

گاه چون عمر قصد اخراج يهود از سرزمین حجاز را کرد، آن»

! ت: ای امیرالمؤمنینيکی از فرزندان ابوالحقیق نزد وی آمد و گف

اده دکه ما را محمّد اجازه اقامت کنید، حال آنشما ما را اخراج می

 «.و جزيه بر ما تعیین کرده بودند

                                                           
 .80طبقات ابن سعد / .  1

 .377/  1صحیح بخاری .  2
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حجر در فتح الباری تصريح کرده که اين شخص همان حافظ ابن

اد بود. حافظ ابن قیم در زاد المع« کنانه ابن ابی الحقیق»برادر 

 چنین اظهار نظر کرده است:

 لْحِ إِلَّا ابْنَیْ بَعْدَ الصُّ لَّمَ وَسَ وَلَمْ يَقْتُلْ رَسُولُ اللَِّه صَلَّى اللَّهُ عََلیْهِ)

 (أَبِی الْحُقَیْقِ

ر دو عالوه ب وَسَلَّم( بعد از صلحوَآلِهِ عَلیهِاهللُ آن حضرت)صَلَّ»

 «.فرزند ابن ابی الحقیق ديگر کسی را به قتل نرساند

از کتاب صحیح بخاری، به رؤيّت ايشان  ولی چنانچه عبارت فوق

کرد. در ابوداود جايی که از رسید، احتماالً چنین اظهارنظر نمیمی

« ابن ابی الحقیق»شدن بحث شده است، فقط کشته« ارض خیبر»

را نوشته است. اين نکته نیز قابل يادآوری است که در ابوداود 

طب( )عموی حی بن اخ« سعیه»مرقوم است: رسول اکرم از 

ها شد. با پرسیده بود: آن گنج را چه کردی؟ وی گفت: صرف جنگ

وجود اين، آن حضرت فقط به کشتن کنانه دستور داد. اين امر 

دلیل بر اين است که کنانه بر جرم قتل محمود بن مسلمه قصاص 

شد وگرنه چنانچه جرم عدم اعتراف به محل اختفای گنج، قتل او 

جرم ملوّث بودند. اوّلین اشتباهی که  بود، افراد ديگری نیز در اين

را اختفای « کنانه»مورّخان مرتکب شدند اين است که علّت قتل 
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محل گنج قرار دادند و چون در اين جرم کسانی ديگر نیز شرکت 

داشتند، خود به خود اين امر عمومیّت پیدا کرد که تمام افراد 

 خاندان کنانه به قتل رسیدند.

 ی دريد گفت اگر واقعاً اقرار گرفتن اجبارافزون بر اين موارد با

 توانید چندينجز اين روايت جعلی نمیباشد چرا بهاسالم جايز می

 مورد ديگر مبنی بر صحت اّدعای خود ارائه دهید؟!

*** 

ته رابعاً: جناب دکتر در اين بخش به شهادت در اسالم ايراد گرف

اين مسئله و گفته که دلیلی ضعیف برای اثبات جرم است. و بر 

 اشکال وارد کرده که شاهد بايستی ايمان و عدالت داشته باشد تا

معنی عدم ارتکاب گناهان شهادتش پذيرفته شود و عدالت هم به

 کبیره است.

شهادتی که در اسالم هست کامالً منطقی و حکیمانه  پاسخ:

است. و شرط ايمان و عدالت نیز بر حکمت اين دين مبین داللت 

که هر شخص عاقلی با اين مسئله موافق است که کند، چنانمی

شهادت اشخاص بدکار، دروغگو، مجرم و... نزد مردم عوام هم 

اعتباری ندارد چه برسد به مسائل حقوقی، آن هم در مسائلی که 

 شود..به آبرو، قصاص، اعدام و... مربوط می
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البته جالب اينجاست که در آخر همین بخش هم سخن خود که 

ی عوامل زياد»ان داشته بود را نقض کرده و گفته است: در آغاز بی

تواند فرد را مانند دوستی، دلسوزی، کینه، دشمنی و اقناع مالی می

توان چند به شهادت يا کتمان شهادت وادارد. و همچنان که می

توان چند شاهد هم بر خالف آن شاهد در تأيید امری پیدا کرد می

 «!!پیدا کرد

ما هم همین است که شخصی که پايبند خب جناب دکتر حرف 

ی دروغگويی، به ارزشهای اخالقی نیست و دارای پیشینه

 گونه آبروآزاری و.. است شهادتش اعتباری ندارد. يعنی بدينمردم

قید و غیرملتزم شود و افراد بیو خون و مال مردم پاسداری می

 کنند.جرأت چنین کاری نمی

ش را پیش از هر چیز در که خودکساست که آنمسئله اين

داند خودش را در مقابل قاضی مقابل يك قاضی بشری پاسخگو می

 داند در اين صورت امکان ندارد زبان بهالهی مسئول و پاسخگو می

ر دروغ بگشايد چنانکه خداوند متّعال نیز در آيات زيادی و پیامب

شدّت از دروغگويی و شهادت در احاديث بسیاری مسلمان را به

 اند.غ نهی نمودهدرو
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معنا درضمن اينکه ايمان از شروط پذيرش شهادت است بدين

نگريم بلکه چون ی حقارت به غیرمسلمین مینیست که ما به ديده

بر اين باوريم: شخصی که حقیقت روشن و مبرهن اسالم را 

نپذيرفته و تکذيب نموده است چه تضمینی دارد که در شهادت 

 دادن هم راستگو باشد؟!

سؤال: احتمال دروغ گفتن مسلمانی بیشتر است يا کافری  يك

 کند؟! مطمئنّاً که از مسلمان هم متنفّر بوده و با وی دشمنی می

ه برای کسی که کتاب سراسر دروغ، تلبیس، بهتان و... دکتر سُها ک

داند و از سران ملحدين است را تازه خود را از ديگران بهتر می

یم اسالم و خالق تمام موجودات نگرد پی به اين قانون عظمی

 برد.می

نفر در زنا کار درستی  4سپس گفته: مجازات شاهدان کمتر از 

نیست چون موجب شده افرادی که از جرمی اطّالع دارند آن را به 

 دادگاه اطالع ندهند و مجرم به جرمش ادامه دهد.

جناب دکتر در اينجا به تلبیس متوسّل شده است چون  پاسخ:

اهد در حدّی مانند زنا است نه در موارد ديگر، چرا که ش 4وجود 

است که آبروی مردم ارزش خود را از حکمت قوانین اسالم بر اين

راحتی در زبان بدزبانان و بیماردالن نچرخد و دست ندهد و به
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گری در جامعه منتشر و همچنین عمل زشتی مانند فحشا و روسپی

ین نیست. مثالً کسی که عادی نگردد، وگرنه در موارد ديگر چن

ه شهادت دهد تواند علیه کسی که ديدمورد سرقت قرار گرفته می

و همراه آن داليل متّقن ارائه دهد چنانکه در ماجرای دزدی فرد 

يهودی از امام علی بیان داشتیم، يا وقتی زنی از زنا حامله است آيا 

بايستی چهار شاهد حضور يابند يا فقط يك نفر هم کفايت 

است. اما هدف بازدارندگی و نمايد؟ مطمئنّاً يك نفر هم کافیمی

 حفظ نوامیس و پاسداری از بافت و انضباط جامعه است.

که شود کسانیدر مورد اين که گفته: شهادت صرفاً باعث می

 انندخود مورد تجاوز قرار گرفته نتوانند تجاوزگر را به مجازات برس

 توانند چهار شاهد بیاورند.چون نمی

چنانکه پیشتر هم بیان نموديم تجاوز به عنف با اين  پاسخ:

طور که از نامش هم پیداست اين عمل مسئله تفاوت دارد چون آن

پذيرد اما در زنا هر دو بر با اجبار از سوی يکی از طرفین انجام می

اند، در تجاوز حدّی بر شخص مورد تجاوز انجام آن توافق نموده

نا هر دو در معرض مجازات حدّ قرار واقع شده نیست اما در ز

شاهد نیازی نیست و موارد ديگر  4گیرند، همچنین در تجاوز به می

اند.. در حالی که که علمای اسالم به تفصیل از آن سخن رانده



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2770 

 

شرمی تمام در اين موضوع دست به دروغ و ديديم جناب سُها با بی

 تلبیس زده است. 

*** 

 ون ارجاع به منبعی معتبر گفته:خامساً: جناب دکتر باز هم بد

چون آغاز بلوغ جنسی با بلوغ عقلی در اسالم يکی گرفته شده 

و  ساله 9های اسالمی شامل کودکان دختر ی مجازاتبنابراين کّلیه

 شود که امروزه اين امر غیرقابل قبولساله هم می 15کودکان پسر 

 ه است.سال در نظر گرفته شد 18است و حدّاقل سن برای مجازات 

دين اسالم اوّلین آئین جهانی است که از حیث  پاسخ:

مسئولیت کیفری میان کودکان و افراد بزرگسال به تمیز کامل 

معتقد است و اوّلین نظام حقوقی است که برای مسئولیّت کودکان 

خوش تغییر و قواعدی وضع نموده است که از روز نخست دست

قرن درمورد  14 دگرگونی نگرديده و به رغم گذشت بیش از

 آيند.شمار میترين قواعد بهمسئولیت کودکان، جديدترين و تازه

در قوانین وضعی بعد از انقالب فرانسه، برخی از قواعد حقوق 

تأثیر پیشرفت دانش پزشکی و اسالمی لحاظ شده و تحت

رغم اين تصوّر بزرگ، اند اما بهروانشناسی مستمّراً تکامل پذيرفته
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که در حقوق اسالمی شناخته نشده باشد، ارائه ای مطلب تازه

 اند.نداده

زمانی میزان برتری حقوق اسالمی را خواهیم شناخت که بدانیم 

همزمان با نزول شريعت اسالمی، قوانین قديم درباره کودکان چه 

ای موضعی داشتند. از مهمترين قوانین قديم، قانون روم بود که مبن

ام آيد. اين حقوق که به حق از تممیقوانین جديد اروپايی به شمار 

 تر بود در آن تنها در حدّ محدودی بینقوانین وضعی بشر پیشرفته

شد. بین مسئولیت کودکان و افراد بزرگسال تفاوت ديده می

نّ سال و باالتر قائل به تمییز بود و چنانکه سکودکان تا سن هفت

 بی مسئولیّتسال بیشتر بود در مقابل اعمال ارتکاکودکی، از هفت

که سال کمتر از مسئولیّت مبرّا بود مگر اينکیفری داشت و از هفت

صورت زد که در اينبه قصد اضرار به غیر به ارتکاب جرم دست می

 مسئول بود. بنابراين میان اين و قوانین اسالمی آسمان تا زمین

 تفاوت است.

ی اساسی مسئولیّت کیفری بر اساس حقوق اسالمی بر دو پايه

استوار است که عبارتند از: عقل و اختیار و از اين رو احکام ناظر بر 

کند تا هايی که انسان از روز والدت طی میکودکان، بر حسب دوره

ی کمال برسد مختلف ی عقل و اختیار به مرحلهوقتی که ملکه



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2772 

 

است. يعنی هر زمان که بشر فاقد قدرت عقلی است مسئولیّت 

اش اندك ای که استعداد عقلیرحلهکیفری وجود ندارد و در م

است مسئولیّت تأديبی است نه کیفری، و در زمانی که از ادراك 

 کامل برخوردار است بشر مسئولیّت کیفری دارد.

 بنابراين انسان از روز والدت تا رسیدن به سنّ رشد سه مرحله

د ای که انسان از استعداگذارد؛ مرحله اوّل: مرحلهرا پشت سر می

بهره است، در اين مرحله او را کودك غیرممیز فهم بیدرك و 

ای است که بشر از ادراك ضعیفی ی دوّم: مرحلهنامند. مرحلهمی

نهند. برخوردار است. در اين مرحله او را کودك ممیز نام می

 ی ادارك کامل است که انسان را بالغ و رشیدی سّوم: مرحلهمرحله

 نامند. می

-ی دوم از هفتالگی است. اما مرحلهسی اول تا هفتمرحله

يابد. غالب فقها سن بلوغ سالگی شروع و با بلوغ کودك پايان می

سال تمام  18دانند ولی امام ابوحنیفه سن بلوغ را سالگی می 15را 

سالگی  17و برای دختران  19رأی، برای مردان داند و بنابر اينمی

امام مالك نیز با  کنند. رأی مشهور مذهبرا سن بلوغ تعیین می

رأی ابوحنیفه سازگار است. در اين مرحله کودك ممیّز مسئولیّت 

خورد؛ اگر بکشد يا کیفری ندارد. اگر مثالً سرقت يا زنا کند حدّ نمی
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شود بلکه مسئولیّت تأديبی دارد و کسی را مجروح کند قصاص نمی

شمار ی تأديبی بهشود. نتیجهدر صورت ارتکاب جرم، تأديب می

است که کودك ممیّز هرچند بار که تأديب شود آوردن مجازات آن

آيد و از مجازاتها، تنها آنهايی اعمال حساب نمیمجرم به عادت به

 1کردن.شوند مانند مالمت و تنبیهگردد که تأديب تلقّی میمی

بنابراين دانستیم که قانون اسالمی در اين مورد دروغ بودن 

دارد. به عالوه عقل و روشنی بیان میسخن جناب دکتر را به 

 گیرد و همچنیناختیار و موارد ديگر در اين مسئله اساس قرار می

یز اند و بارها نوَسَلَّم( فرمودهوَآلِهِعَلیهِاهللُخدا)َصلَّچنانکه رسول

ايم اسالم شخص مرتکب جرايم را با سر بر خاطرنشان ساخته

ته و همچنین بعد از ای معاف دانسآوردن کوچکترين شبهه

 نمايد نه اينکه قاضی بههای الزمه به صدور حکم اقدام میبرّرسی

 محض شنیدن اقدام توسّط کسی، حکمش را صادر نمايد.

سالگی و در  12دوّم در کشور هند یدرضمن آخرين حدّ مرحله

سالگی است. يعنی  16سالگی و در فرانسه  14انگلستان و ايتالیا 

قابل اعمال ارتکابی مسئولیّت کامل دارد اما ظاهراً بعد از اين در م

                                                           
. نشر 549مترجم: دکتر حسن فرهودی نیا. . جرم و ارکان آن. عبدالقادر عوده.  1

 .1390. چاپ اول 1يادآوران. جلد 
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دانسته که مخاطبین او زياد اهل تحقیق نیستند جناب دکتر می

 1گفت.وگرنه با اين اطمینان و قاطعیت اين دروغ را نمی

*** 

 های تعزیری شبهه: مجازات

ی تعزير اسالمی را افکن مسئلهدر اين بخش جناب دکتر شبهه

گفته: در گناهانی که در اسالم برای آن حّد است و پیش کشیده

ی قاضی گذاشته شده تا هر چقدر عهدهمشخص نشده مجازات به

د، مصلحت بداند گناهکار را شّلاق بزند! و بر اساس اين ادّعای خو

گفته که پس نبايد میزان مجازات دست قاضی باشد چون ظلم 

 گويیم.است و... که بإذن اهلل متعال بدان پاسخ می

ماهیّت تعزير: تعزير مجازات گناهی است که کیفر آن معیّن  

نیست به عبارت ديگر، مجازات جرايمی است که کیفر مقدّر 

 ندارند.

ترين ای از مجازاتهای غیرمقدّر است که از سادهتعازير مجموعه

شود و دادن شروع میکردن و بیمو سبکترين نوع مانند نصیحت

اق است و در جرايم بزرگتر حتّی به شديدترين نوع آن زندان و شلّ
                                                           

به  272ص  1. التعلیقات علی قانون العقوبات المصری والموسوعة الجنائیة. جلد  1

 به بعد. 282بعد و شرح قانون العقوبات احمد صفوت ص 
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مجازاتی را که با ها آن تواند از میانگردد. قاضی میقتل منتهی می

 جرم و سوابق و روحیّات بزهکار تناسب دارد، انتخاب کند. 

هر جرمی غیر از جرايم حدود و قصاص و ديه که مجازاتهای 

چنین نیست شود. در اين موارد مقرّر دارند با تعزير کیفر داده می

آيد بلکه يا به عنوان  حسابکه تعزير يك مجازات اصلی به

شود که به سبب امتناع اعمال مجازات مجازات بدلی استفاده می

-شود، مانند آنکه شرايط حدّ فراهم نباشد؛ يا بهاصلی واجب می

برداری عنوان مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی مورد بهره

ها که مالك مقرّر تعزير در قصاص جراحتگیرد، مانند قرار می

ی دوّم در حدّ شرب خمر که شافعی دارد و مانند چهل تازيانهمی

 1بدان اعتقاد دارد.

گذار اسالمی بر اين است که برای جرائم تعزير روش قانون

برعکس قوانین مشخّص، مجازات معیّنی در نظر نگیرد زيرا مقیّد 

معیّن، موجب بازداشتن مجازات از ساختن قاضی به اعمال مجازات 

که سازد، چونرا ناعادالنه میشود و بیشتر اوقات آنمی اجرايش

ديگر اختالف بیّنی اوضاع و احوال حاکم بر جرايم و مجرمان با يك

                                                           
ضربه  04. چنان که قبال گفته شده است، به عقیده امام شافعی حدّ شرب خمر  1

 شود.است و چهل ضربه بعدی به عنوان تعزير زده می
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دارند، مجازاتی که ممکن است مجرمی را اصالح کند ممکن است 

شخصی  ی فساد گردد و آنچه نسبت بهبرای بزهکار ديگری مايه

است برای شخص ديگری چنین نباشد از اين بازدارنده است، ممکن

رو، شريعت اسالمی مجازاتهای متعدّدی را برای جرايم تعزيری 

ای از مجازاتهای کامل است وضع کرده است. اين مجازاتها مجموعه

ترين نوع شروع و به شديدترين نوع آن منتهی که از ساده

یان اين مجموعه، مجازاتی را که برای گردد. قاضی حق دارد از ممی

تأديب مجرم و اصالح آن و حمايت جامعه از بزهکاری، مؤثّر 

تواند يك يا چند چنان که میدهد برگزيند. همتشخیص می

مجازات را مورد حکم قرار دهد و چنانچه مجازات دارای حدّاقل و 

را حدّاکثر باشد، در آن تخفیف دهد يا تشديد کند و اگر مجازات 

ی آن را برای تأديب و اصالح مجرم کافی بداند، اجرای باقیمانده

 متوقّف سازد.

اعطای اين آزادی گسترده برای قضّات خطرناك نیست زيرا 

گاهی ها آن جرايم تعزيری غالباً خطرناك نیستند و مسامحه در

بیشتر به نفع مجرم است. اما در مورد جرايم بزرگ مانند حدود و 

 یمجازاتهای مقدّر وضع شده است و قاضی دربارهقصاص و ديات، 
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هیچ اختیاری ندارد مگر آنکه در صورت اثبات جرم، مجازات ها آن

 قانونی را در نظر بگیرد.

 اگر شريعت اسالمی مجازاتهای تعزيری معیّنی را شناسايی و در

نظر گرفته است به اين معنا نیست که مجازات ديگری را نپذيرد، 

ديگری را که سبب اصالح مجرم گردد و جامعه را  بلکه هر مجازات

ی عمومی در پذيرد. بر اساس قاعدهاز بزهکاری حمايت کند، می

حقوق اسالمی، هر مجازاتی که به تأديب و اصالح مجرم و زجر 

ديگران و حمايت جامعه از شرّ مجرم و مضرّات جرم منتهی گردد، 

 مشروع است.

ت و ثابت امثال جناب سُها اگر مطابق انديشه و قانون يکنواخ

پیش رويم بايد به اين امر تن دهیم که تمامی افراد که مرتکب جرم 

شوند بايد همگی به يك صورت کیفر داده شوند که واحدی می

مثال: کسی که برای بار اوّل مرتکب عنوانکامالً اشتباه است. به

جرمی شده همانند آن که در ارتکاب آن، سوءپیشینه دارد يك 

ازات دارند که کامالً ناعادالنه است چون اوضاع و احوال و مج

شرايط فردی و محیطی و... در نظر گرفته نشده است اما در اسالم 

که کسی بار  گونهاند بدينعزيز، دو نفر که مرتکب جرمی شده

اوّلش بوده و دومی مکرّراً مرتکب آن گرديده همانند هم مجازات 
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ی نقدی شود يا مثالً جريمهیخ میشوند بلکه نفر اوّل توبنمی

گردد، عالوه بر تری میگردد اما نفردوّم متحمّل تعزير سنگینمی

اين، نفر اوّل بالفاصله بعد از اجرای تعزير به دامان خانواده باز 

 گردد اما در نظام قانونی جناب سُها حدّاقل بايد زندانی شود!می

ر خالف ادّعای همچنین بر اساس موارد باال دريافتیم که ب

شود و دروغین دکتر! تعزير در اسالم منحصر به شلّاق نمی

همچنین قاضی مسلمان در چارچوب مشخصی به صدور احکام 

بخواهی مردمان را مجازات نمايد، اينکه دلپردازد نهتعزيری می

اش در برابر پروردگارش به خود خاطر تعهّد اخالقیهمچنین به

در شريعت اسالم به شدّت از قضاوت  دهد چنانکهجرأت ظلم نمی

ای که در تاريخ گونهبدون علم و ظالمانه نهی شده است، به

عالمانی همانند امام ابوحنیفه، امام احمد و ديگران حتّی بزرگ

شدند زندان را به جان بخرند اما بر مسند قضاوت حاضر می

 ننشینند.

 

 شبهه: قصاص

مائده بسیار شبیه به  45ی جناب دکتر! در ابتدا گفته که آيه

حمورابی است! اين در حالی است که اوّال در  205تا  196قوانین 
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صورت موردی شباهتی با قانون ای قوانین گسترده اگر بهمجموعه

ديگری وجود دارد، عاقالنه نیست که آن را برگرفته از قانون 

فرضی درست باشد بايستی متقدّم دانست و اگر چنین پیش

که قانون مورد تأيید جناب دکتر! يعنی قوانین غربی تصريح کرد 

نیز برگرفته از قانون رومی و آن هم از حمورابی و... است! دوّماً در 

قانون حمورابی به مقابله به مثل در قصاص تصريح شده است اما 

ستیز های اسالم)که جناب سُها و ديگر سايت 214تا  169در قوانین 

ی فرودست جامعه اجرای آن را به طبقه اند(بدان اشاره هم نکرده

ی باالدست و مرفّه مجازات غرامت منحصر نموده است و برای طبقه

ی مادّی را مقرّر کرده است. خود قضاوت کنید که در و جريمه

ی معیّنی به کجای اسالم نظام طبقاتی و انحصار کیفرها به طبقه

 رسمیت شناخته شده است؟!

گری خوانده ا ناعادالنه و وحشیدوّماً جناب دکتر قصاص ر

دهد و ها ناخودآگاه روی میها و جراحتاست!! و گفته بیشتر قتل

 شود!پس از ارتکاب، شخص پشیمان می

اواّلً اسالم پیش از هر چیز يکايك افراد جامعه را بر  پاسخ:

دهد، دوّماً شرايط جامعه های اسالم عزيز پرورش میاساس آموزه

ها به دهد که وقوع اين جرمطوری سامان میرا از تمام جوانب 
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ی اين احکام بازدارنده نفوس را حدّاقل ممکن برسد. سوّماً بوسیله

دارد. نسبت به ارتکاب چنین جرايمی تا حّد زيادی مصون می

چهارماً در صورت وقوع چنین جرمهايی )بر خالف تلبیس جناب 

امور ديگری  سُها که تنها مسئله بريدن و کشتن را مطرح نموده(

 همانند ديه و عفو و گذشت را مقرّر داشته است..

همچنین بايد گفت که اين احکام به ظاهر سخت، کارساز بودن 

ص قصا خود را در عمل ثابت نموده است چون اگر اتّفاقاً اگر افراد از

شود عمل فجیع خود که سبب نقص عضو يا قتل طرف مقابل می

گردند دّاکثر با زندان روبرو میباشند که حاطمینان خاطر داشته

شود شان برای ارتکاب جرايم غیرانسانی چندبرابر میتمايل درونی

ئه چنانکه بر اساس آمارهايی که قبالً از وضعیت جرايم در غرب ارا

 گردد.داديم اين مسئله به خوبی پديدار می

 بقره را بیان کرده و گفته مثالً 178سپس جناب دکتر سُها آيه 

شود اما اگر شخصی آزاد ده، شخصی آزاد را بکشد قصاص میاگر بر

 عدالتی است.گردد! و اين بیای را بکشد قصاص نمیبرده

است که آيه بر جواز يا منع آن داللت اين در حالی پاسخ:

اين آيه دال بر »گويد.: کند چنانکه بیضاوی در تفسیرش مینمی

شود و مرد در نمیاين نیست که فرد آزاد در مقابل برده کشته 
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شود کما اينکه برعکس آن هم داللت مقابل زنی کشته نمی

 کند.نمی

ی کشتن آزاد بنابراين در قرآن گفته صريحی پیرامون مسئله

در عوض برده و کشتن مرد در عوض زن و مسلمان در عوض کافر 

بیان ننموده است.. بلکه علما و مذاهب در مورد اين موضوع 

د د. اما با اين وجود جناب سُها به قرآن ايرااختالف زيادی دارن

ن آزيادی گرفته و آن را وحشیانه و ناعادالنه خطاب کرده است! با 

بته که اصالً در اين موضوع در قرآن سخنی به میان نیامده است!! ال

بايد خاطرنشان کرد که موضوع کتاب جناب ُسها نقد قرآن است 

ده است بلکه اين يك که اين مسئله در قرآن بیان نشدرحالی

نظر دارند و خیلی از ی فقهی است که فقها در آن اختالفمسئله

 دارد اگر شخصی آزاد،اند که بیان میعلما قول احناف را برگزيده

شود و اگر يك مؤمن فرد کافری را ای را بکشد کشته میبرده

 شود.شود و اگر يك مرد، زنی را بکشد کشته میبکشد، کشته می

ديگر عدم کشتن شخص آزاد در مقابل برده بر اساس  از طرف

داری از ثروتمندان و اربابان نیست مذهب شافعی به معنی جانب

ارزشی خون بردگان نیست! بلکه معنی هدر رفتن و بیهمچنین به

بايست خانواده کند که میحکم، از قصاص به ديه تغییر پیدا می
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سو برخی نابراين از يكقاتل آن را به خانواده مقتول بپردازد. ب

ديگر حتّی نزد کسانی دانند و از سویمذاهب قتل قاتل را جايز می

رود چون ديه که قائل به قتل قاتل نیستند خون مقتول به هدر نمی

 ی قاتل موّظف به پرداخت آن هستند.آورد که خانوادهسر بر می

ارزش قلمداد شود که جان اشخاص بیبنابراين ثابت می

 شود چرا که اسالم به پايبندی به عهد و پیمان و وفای به آننمی

دعوت نموده است و مسلمانان از ساير مردمان بیشتر دارای 

باشند. کما اينکه حفظ و پايبندی و وفای به عهد و پیمان می

پاسداری از جان و خون را از مقاصد اساسی خود برشمرده است. و 

سبب مشروع مانند جهاد علیه  ريختن خون هیچ انسانی را جز به

 داند.متجاوزان يا تطبیق حد شرعی بر خیانتکاران جايز نمی

 

 شبهه: دیه

سپس بحث ديه را مطرح کرده و مهمترين ايرادی که گرفته 

 است که چرا توزيع ديات ناعادالنه است؟!اين

ی زن و مرد )تا جايی که مورد برّرسی قرار حکم ديه پاسخ:

ی شود. اما چرا ديهاحاديث و اقوال علما ثابت میگرفت( از طريق 

 ی مرد است:زن نصف ديه
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-اش میچون بعد از فوت زن يا مرد، مبلغ ديه را به خانواده

 مل راگذارند! بعد از فوت مرد، ديه کادهند. آن را داخل قبر که نمی

دهند، زن و کنند و آن را به زن و فرزندانش میدريافت می

آمدی ندارند اما بعد از فوت زن، نصف ديه را فرزندانی که در

دهند که مرد در آن ای میکنند و آن را به خانوادهدريافت می

ح کند. برای مصالحضور دارد و همچنان نفقه خانواده را تأمین می

ت که است، و اصاًل به اين معنا نیسجامعه اين تدبیِر بسیار زيبايی

 ارزش زن نصف ارزش مرد است.

ی دو زن های مرد به اندازهی بیضهرد اينکه چرا ديهيا درمو

ا باشد، امای از علماست و کلّی نمیاست؛ اين حکم مربوط به عدّه

از افرادی که اين ديدگاه را قبول دارند دلیل حکمشان اين است و ب

ستیزان پذيرفتنی نیست، مالحظه های اسالمهم ظلم و تهمت

 بفرمايید:

کنند از نوعی فريب استفاده مطرح می افرادی که اين شبهه را

دهد خود را در يك حادثه از دست میهایکنند، مردی که بیضهمی

شود بهای بسیار سنگینی را و از توانايی مردانگی ساقط می

شود حدّاقل کانون خانواده خود ديه باعث میپرداخته است. و اين

د برای رسیدن ای حفظ کند، درواقع احکام وسیله هستنرا تا اندازه
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های زن از پستانیکنیم که ديهبه هدفی خاص. و حتّی مشاهده می

پستان مرد بیشتر است آيا اين بدان معناست که ارزش مرد کمتر 

 است؟

ها دالر ی يك حیوان در حال انقراض میلیونممکن است بیضه

م توانیی صدها زن و مرد، آيا میشود ديهارزش داشته باشد که می

 ی يك جانور هستند؟تر از بیضهارزشانسان، بیها 100که بگويیم

-های بر حسب پول روی انسانها نوعی بیگذاریاين ارزش

شوند و بايد بدانیم که احکام در حرمتی به کرامت انسان تلقّی می

حرمتی به انسانها پی اهداف خاص خود هستند و هرگز برای بی

 1اند.وضع نشده

 

 گیرینتیجه

آنچه بیان داشتیم پُر واضح است که احکام دين بر اساس 

اسالم، نه احکام ساده و ابتدايی هستند و نه تاريخمندند که به 

زمان مشخّصی محدود باشند بلکه از جانب کسی وضع گرديده که 

ها و ديگر موجودات است و به ريزترين خود آفريدگار انسان
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همین اساس، شان آگاهی کامل دارد و بر جزئیّات روحی و جسمی

عنوان آخرين دين تا روز قیامت قرار داده است، دين اسالم را به

ی اسالم را برای بنابراين اکنون وقت آن رسیده است که برنامه

های بشری در امروز در فردا و تا روياروی شدن با کلّیه واقع

 اجرا بگذاريم.آخرالزّمان به

لی که مرجع پس بايد پاسخ قاطعی به اين پرسش دهیم که: اص

باشد، کدام است؟ آيا اين اصل، دين و و زيربنای زندگی بشر می

-برنامه خداوند برای زندگی است؟ يا اينکه هر نوع واقع بشری می

 تواند باشد؟

، ای درنگ نمايد و يا دچار ترديد بشوداسالم بدون اينکه لحظه

سر دهد: تنها اصلی که بايد سرتابا قاطعیّت به اين پرسش پاسخ می

ی خداوند برای زندگی بشر بدان ارجاع داده شود، دين و برنامه

 زندگی است.

 پرسد:آنگاه اسالم می

هُ  « مگر شما داناتريد يا خدا؟» 1؟أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَـّ

 دهد: و خود پاسخ می
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 داند ولی شماخداوند می»1واهلل يعلم و أنتم ال تعلمون

 «.دانیدنمی

و تنها اندکی از علم به شما » 2من العلم إال قلیال وما أوتیتم

 «.داده شده است

-پس بايد حکم را همان کسی بکند که او علم دارد و خلق می

دهد و يگانه مرجع زندگی هم بايد دين او يعنی کند و روزی می

ها و اش برای زندگی باشد. چون واقع زندگی بشر و تئوریبرنامه

ی شوند و بر پايهدچار فساد و انحراف میهای بشری قطعاً سیستم

کامل نیست و ها آن اند که علمعلم و دانش کسانی شکل گرفته

 داده شده است!ها آن تنها اندکی از علم به

ها از عبوديّت جامعه، تنها در صورتی انسانهمچنین در يك

جامعه، ديگر بطورکامل و حقیقی آزاد هستند که در اينيك

نموديافته در سیادت شريعت الهی به خداوند واگذار حاکمیّت برتر 

مصداق پیدا « تمدّن انسانی»است که شود و تنها در اين صورت

ی اساسی از آزادی حقیقی و کند. چون تمدّن انسان يك قاعدهمی

کند، لذا کامل انسان و کرامت مطلق تمام افراد جامعه را اقتضا می
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قانون وضع نمايند و « ارباب» ای به عنوانای، عدّهاگر در جامعه

شوند، هرگز در اين ها آن تابع قوانین« بردگان»سايرين نیز همانند 

تواند به تك افراد جامعه نمیجامعه، آزادی انسان و کرامت تك

تحقّق برسد! و همواره قدرتمندان، مستضعفان را مورد ظلم قرار 

و... بین  ی ظلم نیز فساد، آشوب، ناهنجاریدهند و در نتیجهمی

ی اکنون نمونهگردد چنانکه هميکايك افراد آن جامعه منتشر می

زنده آن را در کشورهای غربی و شرقی مورد حمايت دکتر ُسها 

 نمايیم.مشاهده می
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 ی قرآنها: افسانه17فصل 

 نويسنده: مختار ناصری

قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَن َيفْقَهُوهُ  َوجَعَلْنَا عَلَىوَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إَِلیْكَ 

إِذَا جَاءُوكَ  وَفِی آذَانِهِمْ وَقًْرا وَإِن يَرَوْا ُکلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا ِبهَا حَتَّى

 1يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِيَن کَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِیرُ اْلأَوَّلِینَ

 دهند، و ما برهستند که به تو گوش فرا میو از آنان کسانی »

را نفهمند، و در گوشهايشان ايم تا آناکندهها دلهايشان پرده

ن ن ايماها را ببینند، به آايم( و اگر تمام معجزهسنگینی )قرار داده

که  آورند، تا اينکه نزد تو آيند و با تو مجادله کنند، کسانینمی

 «.های پیشینیان نیستانهاين جز افس»کافر شدند، گويند: 

 الحمدهلل رب العالمین

 ای که حال نزار منتقد بیچاره راکنیم با آيهمیاين فصل را آغاز 

نماياند. او به فنا رفته، امید است کسانی که هنوز تأثیر زيادی از می

الهی )و نه نوشتار اند با پندگرفتن از آياتشیطان نگرفتهیاين بنده

الهی در تواند بکند اگر آياتکاری نمیر من هیچبنده، چون نوشتا

                                                           
 25.سوره االنعام،آيه 1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2789 

 

شخص کارساز نیافتد( راه راست را که راه بندگی اهلل متّعال است، 

نويسنده را یآن قدم بگذارد. با توکل به خدا مقدّمهيافته و به

 کنیم.برّرسی می

 

 مقدّمه:

و ست ه امحمّد گرفته شدن مازمحیط آن از مطالب قری ه»عمد

ه که مکّن گارست. بزده اکرد يجاانها ك در آنداتی اتغییر محمّده گا

از  طبعاًو ند کردست سفر میط دوردبه نقاو ند دگی بوربزان تاجر

آن گفتند که قرمی، شتندع داطّالامختلف  ملل یهافسانها

 ست.«استی درست که سخن ن اپیشینیای فسانههاا

از  کاری، بويی کهای پر از دروغ و بد بو؛ بوی کثیف کثافتمقدّمه

 آيد.کالمی پست برمی

و  سؤال اوّل که بنیان کّل مطالب نويسنده را بر باد خواهد داد

 هم فقط با يك کلمه: چرا:آن

د يجاانها ك در آنداتی اتغییرصالة وسالم( علیه»محمّد)چرا 

 «؟ستده اکر

قدر با تورات فرق دارد؛ مثالً داستان آفرينش قرآن آن

حد تغییر داده؟ آيا زنان، را تا آنوسالم( چرا آنصالةپیامبر)علیه
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که بگويد شیطان جای اينبودند که بهپیامبر را در مضیقه گذاشته

-گويد شیطان هردویآدم بود فريب داد، مییحوّا را که از دنده

 ها را که از يك جنس بودند فريفت؟آن

زن نوح قدر متفاوت است؟ چرا در تورات چرا داستان نوح آن

آن پیرو نوح است و در قرآن نیست؟ چرا پیامبر اين تغییر را در

 کار چه بوده؟وارد کرده؟ هدفش از اين

مان در تورات وزير خشايار شاه است و در قرآن وزير هاچرا

فرعون؟ منبع اين تغییر کجاست؟ عامل آن چیست؟ چه لزومی به 

 تغییر بوده؟

مبر و خود يهوديان او را پیاسلیمان را که پیامبر يهوديان بوده 

ه به اندازه باالبرده که به او قدرتی داده شود کدانند چرا آننمی

کسی بعد از او ندهند. دقیقاً هدف از اين تغییر چه بوده؟ چه 

شد جز اينکه يهوديان، دروغگو شناخته سودی عايد پیامبر می

. دارندهم در مکّه که مسلمین به حمايت اهل کتاب نیاز شوند و آن

کردن يکی از گونه بنويسد؟ با بزرگچه کسی به پیامبر گفته اين

 شود!!!!پادشاهان که در آخر کافر می

 راستی چرا داوود در قرآن کتاب آسمانی دارد؟
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وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ 

 1تَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًابَعْضٍ وَآ النَِّبیِّیَن عَلَى

که در آسمانها و زمین است، پروردگار تو، به )حال هر( کسی»

راستی )ما(بعضی پیامبران را بر بعضی)ديگر( داناتر است، و به

ز ااری کتاب بر بسیبرتری داديم، و به داود زبور عطا کرديم. و با اين

 است که حتّی است اما در تورات او پادشاهیپیامبران برتری يافته

اسرائیل نبوّت هم ندارد چه برسد به کتاب!؟ چرا داوودِ قرآنی بنی

 کند؟را لعنت می

لِسَانِ دَاوُودَ وَِعیسَى  لَ عَلَىيیلُعِنَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِن َبنِی إِسْرَا

  2ابْنِ مَرْيَمَ َذلِكَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُوا يَعْتَدُونَ

زبان داوود و عیسی پسر مريم لعنت  کافران بنی اسرائیل، بر»

د( حخاطر آن بود که نافرمانی )و گناه( کردند و )از شدند، اين به

 «نمودند.تجاوز می

 

 

 اين سؤاالت بايد پاسخ داده شوند و سؤاالتی ديگر نیز:
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 دون قرآنی و منهمه تفاوت بین قصصسؤالی بنیادين: دلیل اين

 قرآن چیست؟

نشده و در اين ها آن جا يادی ازهیچ منبع آن داستانهايی که

 آمده، از کجاست؟؟؟ها آن فصل نیز تعدادی از

ی نگارش ديگر و مهمترين آن: چرا شیوهو بسیاری تغییرات

کتاب فرق بسیار دارد، و داستانی را تعريف قرآن با کتاب اهل

ها را که از آن پندی برداشت کرده باشد؟ و داستاننکرده جز اين

ای از کند بلکه گوشهاساطیر اّولین پشت سر هم بیان نمیهمچون 

 گیرد!کند و از آن درسی میآن را بیان می

ان مکّه که تاجرن گار»بزاست: ی بعدی يك دروغ ذلیالنه مسئله

 ند « کردست سفر میط دور دبه نقاو ند دگی بوربز

رفتند روم و ايران و حبشه دورترين جايی که بزرگان مکّه می

ل د. اينها بازار خريد و فروش برای محصوالت اعراب داشتند. حابو

ر آنجلس؟ يا ايتالیا؟ يا بندمنظور از نقاط دوردست کجا بوده؟ لس

 بارسون؟ يا چین و ژاپن و مغولستان؟ چرا منتقد شام و ايران را

آورد؟ جواب ساده است. او می« دوردست»برای اعراب با لفظ 

 گويد.دروغ می
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سخن درست را ها آن گويداسفبار اينجاست که او مییاما نکته

 انددر اين مورد راستگو بودهها آن اند. جناب منتقد،گفته

 « يا درمورد اينکه او کاهن است؟»

 «يا نه اينکه او شاعر است؟» 1وَلَا بِقَوْلِ کَاهِنٍ

 «يا بلکه او ديوانه بوده» 2وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

يا بلکه » 3يَا أَيُّهَا الَّذِی نُزَِّل عَلَْیهِ الذِّْکرُ إِنَّكَ َلمَجْنُونٌوَقَالُوا 

 «ساحر بوده

  4فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤَْثرُ

 «و يا هیچکدام، بلکه آموخته شده؟»

 5ٰ  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ 

ارزد؟ يك از اين اّتهامات، پشیزی نمیدانی هیچجناب منتقد می

ها دانی همین تعدّد در بهانهکدام مستند نیست؟ و آيا میچون هیچ

ها آن کدام ازتوانند هیچی صحّت قرآن است؟ چون نمیخود نشانه
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را با دلیل اثبات کنند!!! حال بايد خوانندگان بگويند آيا کالم تو 

قط افترائاتی است که با پیروی از ظّن ارزشمند و خواندنی است يا ف

 ايد؟؟؟نادرست به آن رسیده

 1إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

کنید, وشما جز شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می» 

 «.گويیدگزافه و دروغ نمی

إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغِْنی مِنَ  وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن َيتَّبُِعونَ

 2الْحَقِّ شَیْئًا

 یوآنها به آن هیچ دانشی ندارند, جز از گمان )بی اساس( پیرو»

-نیاز نمیکنند, ويقیناً گمان )انسان را( از )شناخت( حق بینمی

 «.کند

 صورت مبرهن رد شوی،سؤال آخر، تو اگر از تمام اين موارد به

 اسالم را خواهی پذيرفت؟آيا 

سراغ مطالب کتاب برويم و ببینیم چه چیز قابل نقدی برايمان 

 دارد.

                                                           
 148. سوره األنعام آيه  1
 28. سوره النجم آيه  2
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 شبهه: داستان خلقت آدم

شامل و ست ه امدآن آقری چند جاآدم در خلقت ن ستادا»

 حل:امر

مالئك بر ی هسجدر ستون، دنسای ابرترت ثبا، اگلاز خلقت 

 ست.ابهشت وج از خرن و نساافريب ن و نساا

 آدم از گلخلقت هه: شب

ه فريدك آخان از نسااکه ه شدح مطرآن قردی از متعدّت يادر آ

عِندَ اللَِّه کََمثَلِ ءاَدمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ  إِنَّ مَثَلَ ِعیسَىست:ه اشد

  1قَالَ لَهُ کُن فَیَکُوُن 

همانا مثل عیسی نزد خدا؛ همچون مثل آدم است )که( او را از 

 پس )بی درنگ( موجود شد.« باش»پس به او فرمود:  خاك آفريد،

که شما را از گل استاو کسی» 2هُوَ الَّذِی َخلَقَکُم مِّن طِینٍ

 «آفريد...

  3وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ِمن ُسلَالَةٍ مِّن طِینٍ

                                                           
 59. سوره آل عمران،آيه  1

 2. سوره االنعام،آيه  2

 12 . سوره المومنون،آيه 3
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 ای از گِل آفريديم.راستی انسان را از چکیدهو به

 1شَیٍْء خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ اْلإِنسَانِ مِن ِطینٍالَّذِی أَحْسَنَ ُکلَّ 

که هرچه را آفريد به نیکوترين )وجه( آفريد، و )همان( کسی

 آفرينش انسان را از گل آغاز کرد.

 2وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ِمن َصلَْصالٍ مِّنْ حََمإٍ مَّسْنُونٍ

ك که از گِل بويناای، راستی ما انسان را از ِگل خشکیدهو به

 ای )گرفته شده( بود آفريديم.تیره

وَإِذْ قَالَ رَبَُّك ِللْمَلَائِکَةِ إِنِّی خَالٌِق بَشَرًا مِّن َصلْصَاٍل مِّْن حَمَإٍ 

 3مَّسْنُونٍ

 4فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ِفیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

» ه پروردگارت به فرشتگان فرمود: و )به ياد آور( هنگامی را ک»

ای که از ِگل بويناك ی بشری از گِل خشکیدههمانا من آفريننده

تیرهای )گرفته شده( ، هستم .پس چون )او را آفريدم و( به او 

                                                           
 7. سوره السجده، آيه  1

 26. سوره الحجر، آيه  2

 28. سوره الحجر، آيه  3

 29. سوره الحجر، آيه  4
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سامان دادم ، و از روح خود در آن دمیدم ، )همگی( برای او سجده 

 «.کنید 

فَإِذَا (71)ی خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِینٍإِذْ قَالَ رَبُّكَ ِللْمَلَائِکَةِ إِنِّ

 1(72)سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیِه مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

-که پروردگارت به فرشتگان گفت: بیو به ياد آور( هنگامی»)

که درستش (. پس هنگامی71آفرينم)ترديد من بشری را از گل می

دمیدم، برای او سجده کنان کردم، و از روح خود در آن 

 («.72بیفتید)

که .... است اينيد آمیدست ق بهفوت يااز آحت اصرنچه بهآ

ست ه امدآمحمّد ی صحابهل قواز کتب مفسّرين در شت داهمین بر

 مثالً ....

 ست:اهمدآن آقرا( در )حوّآدم خلقت همسر رد مودر 

خَلَقَکُم مِّن نَّفٍْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی

 2مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِْنهُمَا رِجَالًا کَثِیًرا وَنِسَاءً

                                                           
 (72- 71. سوره ص، آيات) 1

 1. سوره النساء، آيه  2
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 تنکه شما را از يكکسیای مردم از پروردگارتان بترسید، آن»

نان دو، مردان و زآفريد، و همسرش را )نیز( از او آفريد، و از آن

 بسیاری پراکنده کرد.

 1خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوَْجهَا

تن آفريد، سپس همسرش را از آن پديد او( شما را از يك»)

 «.آورد

نش دابا ش همسرآدم و خلقت ن ستاداين است که اضح وا

هد دمین هد عینی نشااست. شور اگازتکامل ناساو يستشناسی ز

و ست ده اکرا تکامل پیده، ندت زدايگرموجودهم مثل ن نسااکه 

»... 

 خیلی خوب.

که گويد چیزیفرد ناقد با آوردن ترکیبی از آيات و احاديث می

 در قرآن آمده مخالف علم است.

فرمايد درمورد خلقت همسر آدم )اصطالحاً حواء( در قرآن می

ايد که همسرش هم از ی شما از يك نفس واحده آفريده شدههمه

جای قرآن بیان نشده که حوّا از مطلقاً در هیچ همان جنس است و

                                                           
 6. سوره الزمر، آيه  1
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است و به دنده يا از دست يا پا يا جای ديگری از آدم آفريده شده

ی آدم آفريده شده، گويند حوا از دندهی اين تفاسیری که میهمه

اسرائیل شود، زيرا اين مطالب در کتب بنیاسرائیلیات گفته می

نمايد. بیان يك نکته ضروری میآمده و نه در قرآن. اما در اينجا 

چرا فرد ناقد، در کتاب نقد قرآن، کالم مفسّرين را آورده؟ واقعاً 

کنم ولی در اصل گويد من قرآن را نقد میعجیب است، کسی می

خواهد کند و چرا؟ مشخص است، چون میکالم مفسّرين را نقد می

آيه  که هست مسلمان ناآگاه را منحرف کند. به اينبه هر صورتی

 دقت کنید:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ َخلََق لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا 

 1وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَْحمَةً إِنَّ فِی ذَلَِك لَآيَاتٍ لِّقَوٍْم يَتَفَکَّرُونَ 

ی او )اين( است که همسرانی از جنس خودتان هاو از نشانه»

 وآرام گیريد، و در میانتان مودّت ها آن شما آفريد؛ تا بهبرای 

ی ی است برای گروههارحمت قرار داد، بی گمان در اين )امر( نشانه

 «.کنندمی که تفکّر

                                                           
 21. سوره الروم، آيه  1
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خلق لکم من  افکن اينجا منظور ازبه کالم شبهه

اند!!! چون های مردان خلق شدهی زنان از دندهيعنی همهانفسکم

ی جنس بشر است!! خیر زن و مرد از يك متّعال همهخطاب اهلل 

افکن را باعث اند و همین امر ناراحتی شبههجنس آفريده شده

تر به حساب آورد تا خواهد زن را جنس ضعیفشده، چون او می

باشد که می دلیل نیزهمینتر از آن سوءاستفاده کند، بهراحت

ن زيبای قرآنی را بیای جا يك نکتهحرفی از اين آيه نزده. )همین

ید، ی اوّل را مطالعه کرده باشی بحث... اگر آيهکنیم قبل از ادامه

ی هفرمايد مثل عیسی نزد اهلل مانند آدم است. نکتاهلل متّعال می

 جالب نیز اينجاست که تعداد حروف آدم )در زبان عربی ءادم( به

ه مرتب 25و  نیز به يك اندازهها آن عیسی و تعداد تکرار یاندازه

 اهلل(است... سبحان

اهلل)علیه اينجا شايد فرد مخاطب شما حديثی را بیاورد از رسول

 وسالم( بیاود و به آن استناد کند.صالة 
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)استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع و إن أعوج 

شیء فی الضلع أعاله فإن ذهبت تقیمه کسرته و إن ترکته لم يزل 

 1بالنساء خیرا. عن أبی هريرة(. أعوج فاستوصوا

ه با زنان به نیکويی رفتار کنید، زيرا زن از دنده آفريده شد»

دنده، باالی آن است که اگر بخواهی یترين نقطهاست و کج

 شکنی و اگر آن را رها کنی همواره کج باقیرا میراستش کنی آن

 «.کنمخواهد ماند، پس شما را به نیکی با زنان سفارش می

وّل اينکه هر اّدعايی با اين حديث مطرح شود باطل است چون ا

چنین چیزی در کريم بیان کرديم که اينما با نصّ صريح قرآن

 باطل آدم، پس اين ادّعایاسالم نیست... دوّم: اينجا نگفته از دنده

ه ی تشبیه استفاده شده؛ کما اينکشود... سوّم: اينجا از آرايهمی

-یور مدهمین است.پس اّوالً اين ادّعا را از قرآن  ی کالم مؤيّدادامه

جا درسی از پیامبر رحمت)علیه افضل الصلوات( کنیم؛ )ولی همین

ان را آنگیريم، اينکه رفتار ما با زنان بايد بسیار ماليم باشد، زيمی

« شواهد عینی»گويد که بسیار حساس هستند.( اما منتقد می

 ته است.دهد انسان نیز تکامل يافنشان می

                                                           
، قال الشیخ آلبانی: صحیح،متفق 960. المجلد: صحیح، الجامع الحديث: 1

 علیه.
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ه خب الزم است پیرامون اين مسئله اندکی تأمّل کنیم تا خوانند

ه اند استفراغ کند، کهرآنچه از تکامل و فرگشت را به خوردش داده

 المقدور کوتاهاند. با ذکر نکاتی حتّیبد خوراکی را به خوردش داده

 کنیم؛اين مسئله را برّرسی می

گونه به يك قبل از هرچیز توضیح درست فرگشت: تبديل

 ی ديگر در طول زمان ناشی از اثر انتخاب طبیعی بر تغییراتگونه

 تصادفی ژنتیکی.

 7در کار نیست، مگر اينکه شخصی از « شاهد عینی»هیچ  -1

میلیون سال پیش )به ادّعای خود منتقد( زنده بوده باشد و اين 

ه کروند تغییر را ديده باشد. و اين مسئله نه تنها برای انسان بل

 برای تمامی مخلوقات صادق است.

که شاهدی عینی نداشته باشیم، پس فرگشت در هنگامی -2

 ماند.ی ذهن مغشوش داروين باقی میهمان حد فرضیّه

ی فرگشت )تکامل( را زير سؤال شواهد زيادی فرضیّه -3

است که به معمای الينحل داروين آن، چیزیتريناند! قویبرده

نیز وقوع انفجار کامبرين است. الزم است شهره گشته است و آن 

میلیارد سال تخمین  4/5شناسان عمر زمین را بدانید که زمین

ترين سلّول زنده که نوعی پروکاريوت زنند و عمر قديمیمی
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اند. )در مورد میلیارد سال تخمین زده 3/5)باکتری( است را نیز 

هیچ چگونگی تشکیل اوّلین سلول زنده، هیچ نظريه و بلکه 

ی علمی وجود ندارد، چرا که اوّلین موجود زنده به حداقل فرضیّه

ها توسط پروتئین نیاز دارد که ساختار هرکدام از اين پروتئین 140

شوند که هر ژن از تعداد زيادی نوکلئوتید ژنهای مخصوصی کد می

است که بايد با ترتیب، شمارش و ساختار خاصی پشت ساخته شده

باشند. که اينها نیازمند طّراحی بسیار بسیار دهشسر يکديگر چیده

دقیقی است که قطعاً با انتخاب طبیعی داروين قابل حل نیست. اگر 

گويند، فرگشت از ابتدای حیات را توضیح ها میچه داروينیست

هرحال بدون داشتن اوّلین سلّول، حیاتی هم در کار دهد، اما بهمی

 نخواهد بود(

 خیلی عالی...

ها سال پیش اين باکتری 500میلیارد سال يعنی تا 3در طول 

توانستند به مرجانها و عروسهای دريايی که موجوداتی فقط می

های بسیار ساده هستند تبديل شوند. اما ناگهان انبوهی از راسته

ای شوند که هیچ سلسلهگوناگون حیوانات در اقیانوس ظاهر می

که ريچارد داوکینز،  ایگونهبرايشان قابل شناسايی نیست. به

اند. )الزم را آنجا کاشتهها آن گويد انگارپیامبر امروز ملحدين، می
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ی حیوانات يعنی چه؟ هر راسته تفاوتهای است بگويم راسته

های ديگر دارد، مثالً يك راسته شامل بنیادين و عمیقی با راسته

ته به هاست... هر راسانواع زنبورها و يك راسته شامل انواع پروانه

شود، هر تیره به انواع سرده، هر انواع تیره )خانواده( تقسیم می

شود. می سرده به انواع گونه هرگونه نیز چندين زيرگونه را شامل

ی بگذاريد مثالی عامیانه بزنم تا بهتر تفهیم شود... مثاًل راسته

ی جعبه ابزار ی جعبه ابزار... از راستهابزارآالت کشاورزی و راسته

 یها، سردهگوشتیپیچی ها؛ از تیرهگوشتیی پیچهتیر

های های تخت گونهگوشتیی پیچهای تخت؛ از سردهگوشتیپیچ

 های تخت با سايزهای مختلف.گوشتیمختلف از پیچ

ای زمینهچنین تنوّعی ناگهان بدون هیچ پیشفرض کنید اين

ها نیز نئوداروينیستپاسخ و را بیايجاد گشته... داروين بیچاره آن

شت گذارند و بر طبل توخالی فرگپاسخ میرا بیروی او آنبه دنباله

 کوبند.و تکامل می

آ، تعداد بسیار کم اناز شواهد ديگر، پیچیدگی دی --4

ها کشنده از جهش ٪90ضرر )تقريباً های ايجاد سازگاری و بیجهش

مان بسیار زياد اثر هستند و تنها يك درصد مفیداند(، زبی ٪9و 

های همزمان برای مورد نیاز برای ايجاد اين تغییرات، نیاز به جهش
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ايجاد تغییرات غیرمرگبار و در نهايت وجود نداشتن حتّی يك 

شاهد برای اثبات اثر انتخاب طبیعی بر تغییر گونه )جز در تصوّرات 

 باطل اين عزيزان(.

اد مقاومت باور است بگويد پس ايجممکن است کسی که داروين

بیوتیك چه؟ جواب ساده است، به آن در باکتريها نسبت به آنتی

است طبیعی اما گويند و نه فرگشت... سازگاری امریسازگاری می

 است غیر طبیعی.تغییر يك گونه امری

های وستیجیال چیست؟ باز ممکن است بگويد پس اندام

های گونهگويند که در های وستیجیال به اندامهايی می)اندام

رد های جديدتر باقی مانده و اثری نداقديمی موجود بوده و در گونه

 گويیمشود(... میاثر است و نبودشان باعث مرگ انسان نمیيا کم 

. فرمايید کاربردی هستند..تمام اندامهای وستیجیالی که بیان می

های مفید روده، لوزه در کشتن آپانديس در تنظیم باکتری

ندان عقل در جويدن، عضالت مويی در کمك به حّس ها، دمیکروب

می کلمس و مقاومت دربرابر سرما و... اگر هم بگويند خب اينها اثر 

گويیم نبود يك دست و شود، مینمی دارند و نبودشان باعث مرگ

 يك پا و يك کلّیه و يك گوش و يك چشم هم باعث مرگ

 شود، پس اينها اضافه هستند.نمی
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علمی و با شواهد عینی که جز اباطیلی  اين هم از فرگشت

 برخواسته از اذهان آشفته نیست.

 شبهه: اثبات عظمت انسان

الُوا َأتَجْعَلُ قََخلِیفًَة  أَرْضِالْ وَإِذْ قَالَ رَبَُّك لِلَْملَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی

نُقَدِّسُ حَمْدَِك وَبِحُ سَبِّنُفِیهَا مَن يُفْسِدُ ِفیهَا وَيَسْفُِك الدِّمَاءَ وَنَحْنُ 

لَّهَا ثُمَّ أَْسمَاءَ کُ َم الْآدَ وَعَلَّمَ *لَكَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعَْلمُونَ

نتُمْ لَاءِ ِإن کُ هَؤُمَاءِ عَرَضَهُمْ َعلَى الَْملَائِکَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَسْ

كَ أَنتَ الْعَِلیمُ تَنَا إِنَّلَّمْ ا عَلَّا مَقَالُوا سُبْحَانَكَ َلا عِلْمَ لَنَا إِ *صَادِقِینَ

سْمَائِهِمْ قَالَ بَأَهُم ِبأَا أَنلَمَّقَالَ يَا آدَمُ أَنبِئُْهم بِأَسْمَائِهِمْ فَ *الْحَکِیمُ

مَا تُْبدُونَ وَمَا  وَأَعْلَمُ أَرْضِالْوَأَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیَْب السَّمَاوَاتِ 

 کْتُمُوَن کُنتُمْ تَ

من »و)بیاد بیاور( هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: »

آيا کسی را در آن »گفتند: «. در زمین جانشینی قرار خواهم داد

دهی که در آن فساد و خونريزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو قرار می

يقیناً » پروردگار فرمود:«. کنیمآوريم و تو را تقديس میرا به جا می

و نامها را همگی به آدم «*. دانیددانم آنچه را که شما نمیمی من

اگر » را به فرشتگان عرضه داشت، و فرمود:ها آن آموخت. سپس

)فرشتگان( گفتند: «*. من خبر دهیدراستگويید، نامهای اينها را به
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ی دانیم، تو داناای نمیمنزهی تو!. ما چیزی جز آنچه به ما آموخته»

« ای آدم! آنان را از نامهايشان آگاه کن»د: فرمو«*. حکیمی

آيا به شما نگفتم که »که آنان را آگاه کرد )خداوند( فرمود: هنگامی

دانم آنچه را که دانم؟! و نیز میمن غیب آسمانها و زمین را می

  1«.داشتیدکنید، و آنچه را پنهان میآشکار می

هی اخومیرا خونريز دی موجوا مالئکه که چراض عتراپی در » 

هد. به ن دنشان را نساايا عظمت ی هد برتراخومیا خد، خلق کنی

شن روسنّت آن و قرء در سماا)معنی زد موآمیء را سمان انساا

ن نساالی وند ارخبر ندء سمااز ابعاً مالئکه ن حال طيدر انیست(. 

و اليق ء، سماانش داشتن دلیل دان را بهنساا اخدل حاع دارد. طّالا

او هد که بر اخومالئکه میاز سپس و کند میاد قلمدشمند ارز

ست. ابه مالئکه زدن کلكا خدر ينکااقّت کنید دکنند. ه سجد

-مید يان نساانستند به دانمیء را سماکدام اهیچمالئکه ن و نساا

ند! مثل دابرتر مین را نسااسپس و کند میوم محررا مالئك و هد د

کند. ت ثبای ايگردبر ز را موآنشدايك ی هد برتراينکه معلّمی بخوا

ال سؤدو هراز سپس زد و موآمین نااز آبه يکی را لی اسؤاب جو
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برتر ال را داده سؤاب که جوزی موآنشداکند که عا میو ادّکند می

گانه بیش ست يا نیرنگی بچهه اپسنديدل و معقور کاينايا آست!! ا

نچه آجز گويند: »ست که میده ابول مالئکه هم معقواب جو؟ نیست

 «.دانیمنمیی ما چیزای موخته آبه ما 

 خیلی عالی...

کالم منتقد را شنیديم. اما کالم ايشان در عین سادگی، مکر 

را با بیان مثال از دو  زيادی دارد. او جنس انسان و فرشته

که جنس بشر و فرشتگان يکی آموز يکی دانسته، در حالیدانش

که آورده شده باطل نیست. پس وقتی جنس يکی نیست، مثالی 

 است.

منّزهی تو!. ما چیزی »گويند خدايا از طرف ديگر فرشتگان می

 «.دانیم، تو دانای حکیمیای نمیجز آنچه به ما آموخته

خب شايد اين سوال پیش بیايد: خدا آن اسماء را به فرشتگان 

 دانستند.را میها آن نیز همچون آدم،ها آن داد،تعلیم می

گويند خدايا به ما هم کنید که فرشتگان نمی اما جواب: دقّت

بیاموز تا ما هم بگويیم، خیر؛ چون فرشتگان فقط هرآنچه که خدا 

دانند. مثالً فرشتگانی هستند است را میآموخته ها آن پیشتر به

گويند، بعضی همواره در سجده هستند، که همواره تسبیح می
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فقط مسئول قبض  کنند، عزرائیل و گروهشبعضی همواره رکوع می

روح هستند، اسرافیل فقط يك کار دارد، نفخ صور و تمام.... خب 

آفريند فقط برای دوبار نفخ در چرا خداوند يك فرشته را می

تواند آن کاری را انجام دهد که از صور؟؟؟ چون آن فرشته تنها می

شود، ابتدا برايش ساخته شده... عزرائیل جايگزين اسرافیل نمی

تواند آن کاری را انجام دهد که برايش ساخته شده ط میچون او فق

 گويد.را ترك نمیو آن

پس االن متوجّه شديم نقطه برتری انسان کجاست، اينکه 

ی روح واسطهدلیل قدرت سمعی که بهتواند ياد بگیرد بهمی انسان

تواند ياد بگیرد و هیچ محدوديّتی کسب کرده است همواره می

خواهد که کودکانه میکسوجود ندارد. و آنبرايش در اين کار 

 کلك بزند، شخص منتقد و پیروانش هستند.

 ی مالئك بر انسان شبهه: دستور سجده

فَِإذَا َسوَّيْتُهُ * إِذْ قَاَل رَبُّكَ لِلَْملَائِکَةِ إِنِّی خَالٌِق بَشَرًا مِّن طِینٍ

فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ کُلُّهُْم * سَاجِدِينَوَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ 

قَالَ يَا * إِلَّا إِبْلِیسَ اسَْتکْبَرَ وَکَانَ مَِن الْکَافِِرينَ *أَجْمَعُونَ

إِبْلِیسُ مَا مَنََعكَ أَن تَسْجُدَ لَِما خَلَقْتُ بِیََدیَّ أَسَْتکْبَرْتَ أَْم کُنَت مِنَ 

*  مِّنُْه خَلَقَْتنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ ِمن طِینٍقَالَ أَنَا خَیْرٌ *الْعَالِینَ
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يَوْمِ  وَإِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِی إِلَى* قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَِجیمٌ

قَالَ َفإِنَّكَ مَِن * يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ َفأَنظِرْنِی إِلَى* الدِّينِ

قَالَ فَبِعِزَّتَِك لَأُغْوِيَنَّهُمْ  *يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلَى *الْمُنظَرِينَ

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ *أَجْمَعِینَ

 .لَأَمْلَأَنَّ َجهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ ِمنْهُمْ أَجْمَِعینَ *أَقُولُ

-هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: بیو به ياد آور( »)

که درستش آفرينم. * پس هنگامیترديد من بشری را از گل می

«. * کردم، و از روح خود در آن دمیدم، برای او سجده کنان بیفتید

پس فرشتگان همگی يکپارچه سجده کردند. * جز ابلیس که تکبّر 

ابلیس! چه چیز ای »ورزيد و از کافران بود. * )خداوند( فرمود: 

ام، مانع تو شد، از آنکه برای آنچه من با دو دست خود آفريده

گفت: « * سجده کنی؟ آيا تکبّر ورزيدی يا از بلند پايگان هستی؟!

«. ایای، و او را از گل آفريده-من از او بهترم، مرا از آتش آفريده» 

 پس از اينجا بیرون شو، که تو رانده شدی. * و همانا»* فرمود: 

)ابلیس(گفت: «. * لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود

شوند، پروردگارا! پس مرا تا روزی که )دوباره( برانگیخته می»

همانا تو از مهلت يافتگانی، * تا »)خداوند( فرمود: «. * مهلت ده

پس به عزّتت سوگند، که »)ابلیس( گفت: «. * آن روز زمان معیّن
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م کرد، * مگر بندگان مخلص تو را، از را گمراه خواهها آن یهمه

پس )اين سخن( حق است، و حق »)خداوند( فرمود: «. * میان آنها

گويم، * يقیناً جهنم را از تو و از آنان که از تو پیروی کنند، را می

 1«.پر خواهم کرد

تند رند عباد دارجون وستاداين بخش در امهمی که ت شکاالا» 

 از:

ئع اشرم تماو منظر عقل ا در خدبه غیر ه سجدر ستواوّل: د

 ست:د اتضادر نیز آن قرد خوای از يهآبا عالوه بهست. اناپسند 

 2وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَِّه أَحَدًا

 «ید.و اين که مساجد از آِن اهلل است، پس کسی را با اهلل نخوان»

 بسیار عالی...

 -1است؛ سجده بر دو نوع است:  جواب سؤال اّول بسیار ساده

تکريم: در قرآن دو بار آمده است  -2پرستش: فقط برای خداست؛ 

ی پدر و مادر و برادران ی فرشتگان برای انسان، سجدهيکی سجده

 يوسف برای او.

 چرا؟ چون خدا گفته...

                                                           
 (71-85. سوره ص، آيات) 1
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آينده بسته است... یها باز است، اما هفتهشنبهمدارس پنج

گینه، چون فالن حادثه رخ داده... به هر چرا؟ چون بارش برف سن

گويد تعطیل است؛ حال علّتی... رئیس آموزش وپرورش می

-آموز خنگی مثل منتقد ما بگويد که نخیر، اين کار اشتباهدانش

است و يکی از مواد شنبه غیر قانونیاست، مدرسه نرفتن در پنج

 آورد. آخر چه ربطی داردپرورش را میی آموزشنامهآيین

تش مجیدجان!! خداوند متّعال فرموده غیر خدا را نخوانید. اين پرس

ها را تعطیل شنبهاست... آره جناب منتقد، شما حق نداری پنج

گیری گويد بکن...شما حقّ بهانهکنی، اما وقتی که اهلل متّعال می

 آموز خنگ کالس کهزدن است مانند آن دانشنداريد، چون اين نق

-رفت، وقتی میبزند. حسنی به مکتب نمی خواهد همیشه نقمی

ها رو گفت: کسی حق نداره جمعه مدرسهرفت؛ و میرفت جمعه می

ی تعطیل کردن جای قانون نیست که اجازهتعطیل کنه، چون هیچ

 مدارس داده شده باشه.

ده کردت عباا را خدل ها ساردبلیس شايد میلیااينکه: دوّم ا» 

بلیس ل. انافرمانی معقوهم د و آنرينجا يك نافرمانی کد و در ابو

ر ستوا دلی خدوست از آدم ابرتر او خلقت ی دهنست که مادامی

کار اينصحّت در بلیس و اهد دمیرا گتر به کوچکتر ربزه سجد
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تا ه ندم نجااکه خطاست ری را کاگويد میکند. عقل يد میدتر

محمّد ب صوالً تسلیم محض که مطلود..... اشن شوآن روصحّت 

م نجای، امراصحّت ن از طمینااز اعقل پس زد. ست با عقل نمیساا

به ه را يدکننددعقل ترا ست خدايا ممکن آند. دامیز مجارا آن

ق منطقی مخلودرك به جنگ د خوا سپس خدو بلیس بدهد ا

ا مین خدابر فرابردر يد دکه ترد ست گفته شواممکن ود. بردش خو

بايد گفت اب جود. در کرمیيد دبلیس نبايد ترو است ل اغیر معقو

از يگر نیز قبل دیمالئکهاض را در عتراحتّی و يد دما همین تر

دی هی موجواخويا میآگويند میا که به خد، بینیمآدم میخلقت 

ا را در خدیگفته در يد دکند. تری خونريزد و خلق کنی که فسارا 

  هیم نیز می بینیم:ابررد اموآن در يگر قردیجا

قَالَ أَوَلَمْ ُتؤْمِن  لَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی َکیْفَ تُْحیِی اْلمَوْتَىوَإِذْ قَا

کِن لِّیَطْمَئِنَّ َقلِْبی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ ٰ  وَلَ قَالَ بَلَى

ِتیَنكَ سَْعیًا کُلِّ جَبٍَل مِّْنهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادُْعهُنَّ يَأْ إِلَیْكَ ثُمَّ اجَْعْل عَلَى

 1وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِیمٌ
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ن به م پروردگارا!» و ) به ياد بیاور( هنگامی را که ابراهیم گفت:»

مگر ايمان »فرمود: « کنی؟نشان بده چگونه مردگان را زنده می

« خواهم( که قلبم آرام بگیردچرا، ولی )می»گفت: «ای؟!نیاورده

ه را پیش خود قطعها آن گاهپرنده را برگیر، آنپس چهار »فرمود: 

را قطعه کن )و در هم بیامیز( سپس بر هر کوهی قسمتی از آن

که آيند، و بدانرا بخوان؛ شتابان به سوی تو میها آن بگذار،آنگاه

 «خداوند توانمند حکیم است.

؟ اگر بخش عدالت را مطالعه فرموده باشید، «نافرمانی معقول»

د گويکه علم مطلق نزد اهلل متّعال است و وقتی او می آنجا گفتیم

لمش عفالن کار را انجام دهید، فالن را نه، به اين دلیل است که او 

، ای که هیچ دلیلی برای نفی نژادپرستیمطلق است. مثالً در جامعه

گرايی و ... وجود نداشت، خداوند دادن حق و حقوق به زنان، عدل

 یز، کمکه حتّی امروز نکند. درحالیآگاه می مؤمنان را از اين مسائل

 دانند.ی برتری میکه اختالف رنگ و نژاد را نشانهنیستند کسانی

پس علم الهی علم مطلق است و واجب اإلطاعه. پس وقتی من 

ت در کار نیس« نافرمانی معقولی»گونه است، دانم علم خدا اينمی

 بلکه...
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 1وَکَاَن مِنَ الْکَافِرِينَإِلَّا إِبْلِیسَ اسْتَکَْبرَ 

 جز ابلیس که تکبّر ورزيد و از کافران بود.»

فران فرمايد ابلیس تکبّر ورزيد و نه ترديد، کُخداوند متّعال می

کرد و نه جاهل. تکبّر يعنی خود را باالتر دانستن، يعنی 

است و تر چون جنس من ايننژادپرستی، يعنی من برترم و او پست

گويند، ما حرف که امروز نژادپرستان مینی همانجنس او آن. يع

که آن شخص فالنی را گوش دهیم؟ نژاد ما برتر است، درحالی

ت ريافدبرتری دارد که يا اکتسابی است و يا ذاتی... مانند آدم که با 

گويد شود و خداوند به شیطان میروح، از شیطان برتر می

 شاءاهلل مطلبی راانتکريمش کن. )در انتهای بحث مربوط به آدم، 

د بینیکنیم، تا بدر ارتباط با نژادپرستی مورد تأيید منتقد، بیان می

نافرمانی »گويد سرپیچی و تکبر از فرمان خدا اين ملعون که می

 پروراند(.است، در افکارش چه می« معقول

-ابلیس کًفران کرد... کافر کیست؟ کافر در اصل به کسی می

ز اپوشاند. در قرآن نه و با هدفی خاص میگويند که چیزی را آگاها

  کشاورز به عنوان کافر ياد شده:
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اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَِعبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَْینَکُمْ وَتَکَاثُرٌ 

ثُمَّ َيِهیجُ فَتََراهُ فِی الْأَمْوَالِ وَاْلأَوْلَادِ کَمََثلِ غَْیثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ 

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَکُونُ حُطَامًا وَفِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيٌد وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَِّه 

 1وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مََتاعُ الْغُرُورِ

بدانید که زندگی دنیا تنها بازيچه وسرگرمی وتجمل, »

طلبی در اموال وفرزاندان است و افزون وفخرفروشی در میان شما

را به شگفت آورد « کشاورزان»اش همانند بارانی که رويیدنی

سپس خشك شود )به گونه ای که( آن را زرد رنگ بینی، سپس 

خرد )وبه کاه تبديل( شود ودر آخرت عذاب سخت است و 

آمرزشی از جانب خداوند وخشنودی است، وزندگی دنیا چیزی جز 

 «نده نیست.متاع فريب

دانستند اين صالةوسالم( میکافران زمان پیامبراکرم)علیه

ود آوردند، چرا که وجقرآن کالم بشر نیست، اما هربار يك بهانه می

کند، چرا؟ کرد. شیطان کفران میرا کساد میها آن اسالم کاسبی

-داند انسان برتر از اوست و راه استکبار را پیش میچون می

 شیطان از ترديد نیست، بلکه از يقین است. گیرد.پس اين عمل
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اما جالب اينجاست که ايشان پرسش فرشتگان را بر نافرمانی 

 ی ندانستن و کمك به تقوّيت ايماناند. پرسش، نشانهقلمداد کرده

 مورداست، امّا نافرمانی شیطان؟ اصالً چه ربطی به هم دارند؟ يا در

 فرمايدوضوح میسالم( بهالالسالم(، ابراهیم)علیهابراهیم )علیه

 م آرامخواهم قلبچرا که نه، ايمان دارم... اما می« بلی»ايمان دارم؛ 

ن گیرد... اين نافرمانیست؟ اين نافرمانیست؟ اين نافرمانیست؟ اي

 کُفران است؟ اين اِبا کردن است؟ اين استکبار است؟

ی قدرت است قضاوت با خردمندان... قیاس باطل نشانه

 ياضعف؟

ا که خدده بوزم الده يد بودتردر بلیس ن اينکه: چوم اوّ» س

ت او را خدماو بندگی م ينکه تمااهد نه دتوضیح ای او بررا مطلب 

يك خاطر بهيا آجهنّمی کند . راست د و او را يكبگیره يددنا

دات و عبام بايد تماد( بول گر نامعقواحتّی ل )ونافرمانی معقو

النه به دغیر عار فتارين ب انتسااا يد؟ آکرد نابورا بلیس ت اخدما

مهمی رد مودر ند شما زگر فرل امثاای بر؟ ستاست ا درخد

ست که تمامی االنه ديا عاآحتّی به شما توهین کند و نافرمانی کند 

گر ؟ انیدابرره او را به يکباو بگیريد ه يددنات او را خدماو شها ارز

ر نتظااً ست طبعات داده اتمايالر و ختیاو ابه کسی عقل ا خد
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ست که با االنه دغیر عارود و می دی چنین فراز هم ه گناو نافرمانی 

 بد جهنّمی کند.«طور ااو را بهيك خطا 

 بسیار خوب...

است که در اين مطلب نقدی الزم ندارد چون مبانی آن بر باطلی

دوّمین قسمت به آن پرداختیم. فقط يك مسئله و آن هم قیاس 

ست خاطر نیاز پدر به آنهاد به پدر، بهنادرست است... خدمات فرزن

 و رفع نیاز از پدر، نه برای خود کودك... جوری از خدمات شیطان

زند منتقد دکتر ما که انگار نعوذ باهلل خدا چیزی نیاز می حرف

 کرد. که اين يك قیاس ازداشت و ابلیس با خدماتش او را کمك می

داد چون خودش میبیخ و بن اشتباه است. شیطان عبادت را انجام 

ر دنیازمندش بود، نه خدا... و خدا در پاداش به اين عبادت او را 

 مقام فرشتگان آورده... اما اکنون تکبّر و ذات پلیدش را آشکار

 کند و نتیجه چه خواهد شد؟می

به ا خدکه: استن اينستاداين ل اشکاامهمترين و مین ر»چها

رد خوقسم هم میو . هددفريب دم را هد که مردمیزه جاابلیس ا

بايد ا چرد کره بلیس گنااالً اوّبلیس پرکند. وان اپیررا از که جهنّم 

ظالمانه شدّت بهمتحانی اين اثانیاً ؟ جهنّمی شوندره بیچادم مر

پاسخگوئی به از ست که داده اعقل ضعیفی به ما ا ست. خدا
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ز مقدّمه گفتم هنودر ست. مثالً چنانچه اساسی عاجز ت االاسؤ

ست. همچنین ده انکرا پیدا خدد جوولیلی بر دهیچ  عقل ما

با و ست ده اما خلق کررا در مثل میل جنسی ی مختلف قوت تمايال

صورت بهما روان که به زه داده جارا ابلیس ، امساعدی مینه هازين ا

و هد ه دعلم جلورا جهل و ست را درخطاها و کند ذ پنهانی نفو

تأمّل ب می می کند. خوجهنّرا ما ردن، ين فريبخوای اسپس بر

-که شما نمید شومیوارد شما روان ههائی به ن از راکنید! شیطا

نید که داشما نمی، حس میکنیداو را نه و بینید میاو را نه ، فهمید

-ست يا عقل. شما فريب مین اند شیطارامیسوئی را بهنکه شما آ

ين ايا آد؟ به جهنّم می بررا شما ، ين فريبخاطر اا بهخدو يد رخو

 «؟ظالمانه نیست

 خیر.بسیار عالی...

کنم که در فصل قیامت بارها بیان قبل از هرچیزی يادآوری می

گاه نیست بلکه محلّی برای نمودار شدن شد که قیامت، شکنجه

های اعمال است. حال بیايد ابتدا، از انتها شروع کنیم با جواب

 قرآنی.

بیند و شروع ی اعمالش را در دست چپش میشخص کارنامه

های اين کند به بهانه آوردن برای نجات خودش. ما از بهانهمی
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شود. خب اگر آوريم که به بحثمان مربوط میشخص آنهايی را می

آن شخص همچون دکتر! منتقدمان شیطان را عامل قوی در 

 اش بداند چه جوابی خواهد گرفت؟گمراهی

رُ إِنَّ اللَّهَ وَعََدکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْ

وَوَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَْفتُکُمْ وَمَا کَاَن لِیَ عَلَیْکُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُکُمْ 

فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلَا َتلُومُونِی وَلُومُوا أَنفُسَکُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَمَا أَنتُم 

نِّی کَفَرُْت بِمَا أَشَْرْکتُمُونِ مِن قَبُْل إِنَّ الظَّالِمِینَ لَُهمْ عَذَابٌ بِمُصْرِخِیَّ إِ

 1أَلِیمٌ

گمان بی»و چون )داوری و( کار تمام شود، شیطان گويد: »

حق )و راستین( داد، و من به شما وعده خداوند به شما وعده ی

م، گاه خالف وعده کردم، من بر شما هیچ تسلّطی نداشتدادم، آن

جز اينکه دعوتتان کردم، وشما )دعوت( مرا پذيرفتید، پس مرا 

سرزنش نکنید، و )بلکه( خويش را سرزنش کنید، نه من فريادرس 

ز اکه مرا پیش شما هستم، و نه شما فريادرس من، همانا من از اين 

گمان برای ستمکاران عذاب بی« اين شريك )خدا( ساختید، بیزارم

 «.دردناکی است
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مت را و تعالی در اين دنیا مکالمات قیااينکه اهلل سبحانه ببینید 

دهد دلیلش يك چیز است، بستن دِر هرگونه به ما نشان می

گر ای نتواند جور کند. مثالً حتّی اجويی، تا شخص هیچ بهانهبهانه

به قیامت رفت و گفت خدايا غلط کردم بَرَم گَردون که کار خوب 

 گويد مگر به توهد گفت؟ قطعاً میانجام بدم. خدا به او چه خوا

نگفته بودم اين سخن را خواهی گفت؟ پس تويی که اين را شنیدی 

نت فراکُولی باز به کٌفرانت ادامه دادی، حال نیز اگر بازگردی باز به 

 خواهی پرداخت.

بَ بِآيَاتِ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُکَذِّ وَلَوْ تَرَى

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا کَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبُْل * رَبِّنَا وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

 .1وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا ُنهُوا َعنْهُ وَإِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ

اند؛ ببینی که در برابر آتش نگه داشتهو اگر )آنها را( هنگامی»

-ای کاش بازگردانده می»گويند: ( پس میشوی)شگفت زده می

-کرديم، و از مؤمنان میشديم، و آيات پروردگارمان را تکذيب نمی

)نه چنین نیست( بلکه آنچه را که پیش از اين پنهان « * بوديم

ترديد کردند برايشان آشکار شده، و اگر باز گردانده شوند، بیمی
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گردند، و اينان به آنچه از آن نهی شده بودند؛ باز می

 «.دروغگويانند

گیرد نیز همان جواب را حال اين شخص که به شیطان بهانه می

خواهد گرفت. اهلل سبحان به او خواهد گفت مگر من در قرآن 

 نگفتم که شیطان از چه راهی بر تو نفوذ خواهد کرد؟

* لَهُ قَرِينٌوَمَن يَعْشُ عَن ذِْکرِ الرَّْحمَِن نُقَیِّضْ لَهُ َشیْطَانًا فَهُوَ 

 1وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

و هرکس از ياد )خدای( رحمان غافل )ورويگردان( شود, برای »

گماريم, پس همواره آن )شیطان( قرين او شیطانی بر می

اه ز را( را ا)وهمنشین( او باشد. * وآنها )= شیاطین( اينها )=انسانه

 .«اندکنند که آنان هدايت يافتهدارند, و گمان می)خدا( باز می

خب جناب منتقد چرا غافل شدی؟ چرا؟خب اشکال ندارد حاال 

 است:خواهی چکار کنی؟پیشنهاد خدا به تو اينکه يادت آمده می

اللَّهَ فَاْستَغْفَرُوا  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذََکرُوا

مَا فَعَلُوا وَهُمْ  لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى

  1يَعْلَمُونَ
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و کسانی که چون مرتکب کار زشتی شوند يا بر خود ستم »

-آورند، پس برای گناهانشان آمرزش میکنند، خدا را به ياد می

-آمرزد؟ و به آنچه کردهچه کسی جز خدا گناهان را میخواهند، و 

-دانند )که گناه است( پا فشاری و اصرار نمیکه میاند، درحالی

 «.کنند

خودی نیست، تنها يك ببیند اين حجم از مهربانی از خدا بی

 است که:دلیل دارد و آن هم اين

داشته  رحمت را بر خود مقرر» 2نَفْسِِه الرَّْحمَةَ کَتَبَ عَلَى

 «.است

کند؟ باز داند چکار بايد کند، اما او چکار میخب منتقد حال می

آموزانش دانید مثل چی هست؟ معلّمی به دانشبهانه و باز بهانه. می

و اگر  5≠2+2آموزد که و همچنین می 4=2+2آموزد که می

فألهمها فجورها اشتباه است. )تا اينجا مانند  5=2+2بنويسند 

ها شفا رو گويد بچهاست(. قبل از شروع امتحان، معلّم میوتقواها

ببینید، او يکی از شاگردهای خوب پیشین من است، من به او گفتم 

برای شما احترام قائل شود چون شما بهتر از او هستید اما او اِبا 
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کرد و گفت من برترم، من هم او را از مدرسه اخراج کردم، حاال اون 

تر از اون هستید و با شون بده شما ضعیفازم فرصت گرفته تا ن

کالم او گمراه بشید و از آن شأنی که بهتون بخشیدم پايینتون 

ی دروس رو به شما آموختم، االن اونو میارم توی بکشه... من همه

کالس تا ببینم کیا هستن که خوب درسشون رو خوندن و 

فت، برتريشون به شفا رو نشون میدن، مواظب باشید، هرچی شفا گ

 بهش گوش نديد و از آن دروسی که به شما ياد دادم استفاده کنید.

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ يَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ 

  1مُّبِینٌ

ای فرزندان آدم! آيا با شما پیمان نبستم که شیطان را »

 «آشکار است؟! نپرستید، که او برای شما دشمن

  2وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاٌط مُّْستَقِیمٌ

 «.و اينکه مرا بپرستید، اين راه مستقیم است»

گويد گیرد. شفا از پشت سر سُها به او می-حال امتحان می

آموز شود پنج، بنويسش. سُها هم که دانش، جواب می5=2+2

ش شیطان را . )شفا اينجا نق5نويسد کودن و نفهمی است می
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-ی ُسها را میهاست. معلّم که برگهدارد(. حال وقت تصحیح برگه

زند و به . او را صدا می5=2+2پرسد چرا نوشته است بیند از او می

پس چرا نوشتی پنج؟ مگر  4=2+2گويد: دکتر سُها! من گفتم او می

اينجا نیز مانند پیام پیامبران و نگفتم جواب پنج اشتباه است؟

کند که جواب صحیح چیست. ست که به انسان يادآوری میقرآن ا

 گويد تا خردمندان متذکّر شوند.کما اينکه می

 1کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیَْك مُبَارَكٌ لَِّیدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَِلیَتََذکََّر أُولُو اْلأَلْبَابِ

 «خردان؟حال بايد ديد سها جزو خردمندان است يا بی»

مگر من با تو عهد نکردم که از شفا حرف نشنوی؟ چرا به  

های من رو به کار بگیر. کالمش گوش دادی؟ مگر نگفتم فقط آموزه

ه کحال اشکالی ندارد گويد با اينمعلّم که بسیار مهربان است می

را درست  5=2+2ای، بیا و اشتباهت را اصالح کن، و اشتباه کرده

 ها چیست؟؟ ببینیم:. اکنون کالم سُ 4=2+2بنويس 

-کنم، میو من درستش نمی 5شفا به من گفته که بنويسم 

گويد من او را خواستی نذاری شفا بیاد سرکالس. خب معلّم می

کند... بايد بدانم ها را عملی میکسی واقعاً آموزهگذاشتم ببینم چه

                                                           
 29. سوره ص، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2826 

 

چه کسی خوب است و چه کسی نه. بايد عباد مخلص را شناسايی 

 کنم.

رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِی لَأَُزيِّنَنَّ َلهُمْ فِی الْأَرْضِ وََلأُغْوِيَنَّهُْم قَالَ 

 1أَجْمَعِینَ

ن مپروردگارا ! به سبب اينکه مرا گمراه ساختی ، قطعاً :» گفت 

ها آن دهم ، و همگیمی )گناه و بديها( در زمین در نظرشان زينت

 «. را گمراه خواهم کرد

  2مِنْهُمُ اْلمُخْلَصِینَ إِلَّا عِبَادَكَ 

 «.مگر بندگان مخلص تو را از )میان( آنها»

 حال شما قضاوت کنید. سُها محقّ هست يا نه؟آيا اگر در پايان

ی است؟ دفعه ی سُها بنويسند مردوووود ظالمانهسال در کارنامه

کالم را از یپیش من جواب دادم، حال نوبت شماست. ببینیم ادامه

 متّعال تا حسن ختام اين بخش باشد.سوی خداوند 

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَْیکُم مِّن رَّبِّکُم مِّن قَْبلِ أَن َيأْتِیَکُمُ 

مَا  أَن تَقُولَ نَْفسٌ يَا حَسْرََتا عَلَى* الْعَذَابُ بَغْتًَة وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ  *نَ السَّاخِرِينَفَرَّطتُ فِی جَنبِ اللَّهِ وَإِن کُنتُ لَمِ
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أَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ * اللَّهَ هَدَانِی لَکُنتُ مِنَ الْمُتَِّقینَ 

قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِی فَکَذَّبْتَ بِهَا  بَلَى *لِی کَرَّةً فََأکُونَ مِنَ اْلمُحْسِنِینَ 

 .1نَ الْکَافِرِينَوَاسْتَکْبَرْتَ َوکُنَت مِ

و از نیکوترين چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل »

شده پیروی کنید، پیش از آنکه ناگهان عذاب به سراغ شما آيد، 

مت( خبريد. * تا )مبادا( کسی )در روز قیاکه شما از آن بیدرحالی

-ای افسوس بر من، که در حقّ خدا کوتاهی کردم، و بی»بگويد: 

اوند اگر خد»يا بگويد: «. * کنندگان )آيین او( بودماز مسخرهگمان 

ه کيا هنگامی«. * کرد، يقیناً از پرهیزگاران بودممرا هدايت می

شتم گای کاش بار ديگر )به دنیا( باز می»بیند، بگويد: عذاب را می

ن فرمايد:( آری، آيات م)خداوند می«. * شدمتا از نیکوکاران می

فران را تکذيب نمودی، و تکّبر ورزيدی، و از کاو آنبرايت آمد، و ت

 بودی. صدق اهلل العظیم.

دلیل برتر اما قرار شد در پايان، به نافرمانی معقول شیطان به

بودن جنس او بیشتر بپردازيم. معنی اين کالم چیست؟ راشیسم يا 

نژادپرستی کاری معقول است. من جنس برتر هستم، پس نبايد از 
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تر است اطاعت کنم و اين معقول است. چرا ن پستکسی که از م

برايش احترام قائل شوم؟ چرا از فرمان احترام به او اطاعت کنم؟ 

-چرا او به من خدمت نکند؟ چرا من از او استفاده نکنم؟ همان

خورم، را برای رفع نیازهايم میطورکه من از مرغ باالتر هستم و آن

چ مشکلی نخواهد داشت، تر از خود من نیز هیکشتن نژاد پست

 آورم:کنم و اين فجايع را به بار میکشم و استفاده میپس من می

https://www.wcl.american.edu/humright/center/rwan

da/documents/Jigsaw1History.pdf_ 

-stop-attenborough-http://www.infowars.com/david

population-reduce-to-nations-world-third-feeding/ 

human zoo جناياتی که در استرالیا های انسانی و باغ وحش

ها که هنوز های استرالیا انجام گرفت و علیه آفريقايیعلیه بومی

تر است.برای اطّالعات که ضعیفکسهم پا برجاست، و علیه هرآن

ی جنايات خرافات داروينیسم، تهیه شده توسط بیشتر کتابچه

 .از اینجا دانلود کنیدانجمن رد شبهات ملحدين را بخوانید. 

حال شايد بپرسید که چرا اصالً نژاد پست و برتر را تعريف 

است که هرکس به فرگشت معتقد باشد پیرو کردم؟ واقعیّت اين

که پیرو داروين است کتاب منشأ انسان داروين است و کسی

از لحاظ  داروين را هم قبول دارد که آنجا نژادهای مختلف انسان

https://www.wcl.american.edu/humright/center/rwanda/documents/Jigsaw1_History.pdf
https://www.wcl.american.edu/humright/center/rwanda/documents/Jigsaw1_History.pdf
http://www.infowars.com/david-attenborough-stop-feeding-third-world-nations-to-reduce-population/
http://www.infowars.com/david-attenborough-stop-feeding-third-world-nations-to-reduce-population/
https://public.upera.co/48CK22pn
https://public.upera.co/48CK22pn


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2829 

 

ی نزديك ها در ردهشوند و آفريقايیمی برتری به يکديگر برّرسی

ی همین نظر است که حتّی امروز ها هستند و درنتیجهبه میمون

 دانند.می نیز نژادهايی خود را برتر

-که بر طبل مبارزه با نژادپرستی میدقّت کنید که اين همه

ها آن ، چرا؟ چونشودکوبند، باز هم تغییرات اندکی مشاهده می

خوار شوند؟؟؟!!! چه خواهند مردم را قانع کنند همگی گیاهمی

معتقدند انسان برتر از ها آن ربطی داشت؟ ربطش اينجاست که

تواند از آن استفاده کند، ولی بعضی انسانها که می مرغ است پس

بی احترامی کنند. پس چی ها آن برتر از سايرين هستند نبايد به

احترامی اصل برتری نژاد باقیست ولی نبايد باعث بی شد؟ اينکه

رتر بشود. يعنی دقیقاً همان مثالی که بنده زدم... انسان از حیوان 

 است اما حق ندارد آن را بخورد!!! پس همه بايد گیاهخوار شوند.

 فاسد را نگه داشته و اخالق نیکو را بریخواهند عقیدهمیها آن

 بگذارند. زِهی خیالِ باطل.بنای کج و معوج بنیان 

گويد هیچ الحمدهلل که به اسالمی هدايت شديم که آشکار می

است يکی از نقاط برتری در کسی وجود ندارد مگر با تقوا و اين

 برد.برتری که اسالم را از هر دين و تفکّری باالتر می
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 و یاجوج و ماجوجلقرنین شبهه: داستان ذوا

 آن، سوره کهف آمده است:قردر لقرنین ذواحکايت رد مودر 

إِنَّا * وَيَسْأَلُونَكَ عَن ِذی الْقَرْنَیِْن قُلْ سَأَْتلُو َعلَیْکُم مِّنْهُ ذِْکرًا

* فَأَتَْبَع سََببًا* مَکَّنَّا لَهُ فِی اْلأَرْضِ وَآتَْینَاهُ مِن کُلِّ شَیٍْء َسبَبًا

تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَِمَئةٍ وَوَجَدَ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمِْس وَجَدَهَا  حَتَّى

عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا َذا الْقَرْنَْینِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِیهِمْ 

رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ  قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى* حُسْنًا

 وَأَمَّا مَنْ آَمنَ وَعَمَِل صَالِحًا فَلَُه جََزاًء الْحُسْنَى *عَذَابًا نُّکْرًا

إِذَا بَلََغ  حَتَّى *ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا* وَسَنَقُولُ لَُه مِنْ أَمْرِنَا يُسًْرا

قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُوِنهَا  مَطْلِعَ الشَّمِْس وَجَدَهَا تَطْلُُع عَلَى

 *ثُمَّ أَتْبََع سَبَبًا *کَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا *سِتْرًا

إِذَا بَلََغ بَیَْن السَّدَّْينِ َوجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَکَادُونَ يَفْقَهُوَن  حَتَّى

ِفی الْأَرْضِ  قَالُوا يَا ذَا الْقَرَْنیْنِ ِإنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ * قَوْلًا

قَاَل مَا  *َأن تَجْعََل بَْینَنَا وَبَْینَهُمْ سَدًّا فَهَْل نَجْعَلُ لََك خَرْجًا عَلَى

 *مَکَّنِّی فِیِه رَبِّی خَْیرٌ فَأَِعینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَْینَهُْم رَدْمًا

 الصَّدََفیِْن قَاَل انفُُخوا حَتَّى بَیْنَ ِإذَا سَاوَى آتُونِی زُبَرَ الْحَدِيِد حَتَّى

فَمَا اْسطَاعُوا أَن  *إِذَا جَعَلَُه نَارًا قَاَل آتُونِی أُْفرِغْ َعلَیِْه قِطْرًا

قَالَ هَذَا رَحْمٌَة مِّن رَّبِّی فَإَِذا جَاَء * يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا
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وَتَرَکْنَا بَعَْضُهمْ يَوْمَئِذٍ  * وَْعدُ رَبِّی حَقًّاوَعْدُ رَبِّی جَعَلَُه َدکَّاءَ َوکَانَ

 .يَمُوجُ فِی بَعٍْض وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

به » پرسند؛بگو:می« ذوالقرنین»ی و )ای پیامبر!( از تو درباره»

يقیناً ما «. * زودی چیزی از سر گذشت او برای شما خواهم خواند

زمین قدرت و حکومت داديم، و اسباب هر چیز را در به او در 

اختیارش گذاشتیم. * پس او )از اين( اسباب )پیروی و( استفاده 

گاه آفتاب رسید، )چنین به نظرش رسید( کرد. * تا آن که به غروب

کند، و در آنجا می آلود و سیاه غروبای گلکه خورشید در چشمه

-ین! يا )آنان را( مجازات میای ذوالقرن»مردمی را يافت، گفتیم: 

)ذو «. * نمايیانتخاب میها آن یکنی، و يا روش خوبی در باره

امّا کسی که ستم کرده است، مجازات خواهیم »القرنین( گفت: 

گاه او را شود، آنکرد، سپس به سوی پروردگارش باز گردانده می

مجازات سختی خواهد کرد. * و امّا کسی که ايمان آورد و کار 

شايسته انجام داد، پس )در آخرت( پاداشی نیکو دارد، و ما دستور 

سپس از اسبابی )که در اختیارش بود( «. * آسانی به او خواهیم داد

که به جايگاه بر آمدن آفتاب رسید، )در آنجا( استفاده کرد. * تا آن

کند که در برابر )تابش( آفتاب ديد که آفتاب بر مردمانی طلوع می

چنین بود )کار ذی وششی قرار نداده بوديم. * اينشان پبرای
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داد( راستی ما از آنچه در اختیار داشت )و انجام میالقرنین( و به

کامالً آگاه بوديم. * سپس از وسايل و اسباب استفاده کرد. * )و به 

سفر ادامه داد( تا به میان دو کوه رسید، و در کنار آن دو )کوه( 

فهمیدند. * )آنان به او( نی را نمیمردمی را يافت که هیچ سخ

-ای ذوالقرنین! يأجوج و مأجوج در اين سرزمین فساد می»گفتند: 

ها آن ای برای تو قرار دهیم، که میان ما وکنند، پس آيا هزينه

آنچه پروردگارم در اختیار »)ذوالقرنین(گفت: « * سدّی بسازی؟!

شما پیشنهاد  من قرار داده )از قدرت و ثروت( بهتر است)از آنچه

کنید( پس مرا با نیرو ياری کنید، تا میان شما وآنها سّد محکمی می

تا « بسازم. * قطعات بزرگ آهن برايم بیاوريد، )و روی هم بچینید(

در »)وقتی که کامالً میان دو کوه برابر کرد )و پوشانید(، گفت: 

 )آنها دمیدند( تا وقتی« اطراف آن آتش بیفروزيد( و در آن بدمید

اکنون( مس ذوب شده »)قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. گفت:

)سر انجام سد محکمی «. * برايم بیاوريد؛ تا بر روی آن بريزم

)= يأجوج و مأجوج( اصاًل نتوانستند از آن باال ها آن ساخت( پس

روند، و نتوانستند سوراخ و نقبی درآن ايجاد کنند. * )آنگاه(گفت: 

 من است )و تا خدا بخواهد پا برجا اين از رحمت پروردگار»

را درهم ی پروردگارم فرا رسد، آنکه وعدهماند( اما هنگامیمی
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و در آن روز)که جهان «. * ی پروردگارم حق استکوبد، و وعدهمی

کنیم که در هم موج را )چنان( رها میها آن پذيرد( ماپايان می

جا( را )در يك شود، سپس ما همهزنند، و در شیپور دمیده میمی

 کنیم.جمع می

از ( حديثی 437/5ر )لمنثورالد( و ا8/16ی )تفسیر طبردر » 

هی وست: گراست که چنین ه امدق آفون ستاداتوضیح در محمّد 

: لقرنین پرسیدند . محمّد گفترد ذوامودر محمّد ب از هل کتااز ا

 )يعنید. بناکررا يّه رسکنداکه شهر د می بورونی القرنین جوذوا

شد رغ فااز آن قتی وست( ده انی بوومقدر سکندالقرنین واذ

 د و ....باال برن سماآبه ای او را فرشته 

ی فسانهافسانه )يا ابايد سوپر را فسانه اين اکه است اينقعیّت وا

فصل در نه با علم )که ی از آن چیز هیچن ند چواخون( پرياه شا

فیا انه با جغرو خ يريم( نه با تادسی کرر« برّآن علمی قری »خطاها

در ستانی داچنین ی از ثرايخی هیچ رنظر تاآيد. از نمیر در جو

ر سکندايخ رباستانشناسی نیست. تای يافتههادر يا و يخی رکتب تا

ن ستادامطلقاً با ه و يخ ثبت شدرتادر قّت دنی هم که با ومقد

آن قرس ساافیا: برانظر جغراز ما ايد . آنمیر در لقرنین جوذوا

ده از ستفاالقرنین با و ذواند دگر بووزقومی تجاج ماجوو  جياجو
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هن يك سدّ ت آبین قطعااب در يختن مس مذربا و هن ت آقطعا

ور مجام به قوج ماجوج و ياجووز ساخت که مانع تجای فلزرگ بز

زمان کنند تا ر ين سد عبواز انند اتونمیج ماجوج و ياجوو شد می

ج از ماجوج و ياجود و شومیاب خرا خدر ستودکه سد به ، قیامت 

شوند . ير میازسرج مین مثل موزيگر ط دنقاسوی آن بهپشت 

مین در زبايد ن کنور اهنی مذکوآسدّ آن ، قری هاين گفتهس اساابر

سد آن پشت در هم ج ماجوج و ياجوم قوو شته باشد د داجوو

جب وجب به وست. بشر دروغ محض اين اشته باشند . که د داجوو

م کف تمای نقشه هاو مین زيری زحتّی اليه هارا و ین مه ی زکر

ج و ياجوو سد ی از ثراهیچ و ست ده اقّت تهیّه کردرا بهياها در

ست اکافیتنهايی ج بهماجوج و ياجوی فسانهاست. انیافته ج ماجو

حتّی يك ارد. لهی ندء امنشاآن قطعی ثابت کند که قرطوربهکه 

جاهل قدر اينست ل امحاا دخو ست نیست ن درستاداين از اجمله 

 حمق باشد.«و ا

دانید بخش جالب اين نقد کجاست؟ اينکه اين شخص در می

دهد، هاست نشان میخالل کالمش فحاشی را که از آداب آتئیست

دهد ارزشش جای میرا درمیان انبوه سخنان بیای آنولی به گونه

ه ايشان ی قابل توجّه اينجاست ککه کسی متوجّه نشود. اما نکته
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آورد، حال با چه هدفی؟ ابتدا روايتی را که در تفاسیر آمده می

 ی جالب اينجاست.مشخّص نیست اما نکته

جئتم تسألونی عن ذی القرنین , إن أول أمره أنه کان غالما من »

الروم أعطی ملکا فسار حتى أتى ساحل أرض مصر , فابتنى مدينة 

 1.«الحديث بطوله“ يقال لها : اإلسکندرية 

برای پیشبرد اهداف « روايات ضعیف»چرا؟ چرا منتقد از 

برد؟جای سؤال دارد واقعاً. بخشی از اين بهره می« صحیحش»

مطلب را در بخش خطاهای علمی ]که خودشان هم اشاره کردند[ 

حال سؤال اينجاست، آيا زمین مطابق ادّعای منتقد  رد کرديم.

 مراجعه بفرمايید.خب به اين سايتها  است؟هکامالً کاوش شد

http://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html 

/http://mentalfloss.com/article63902/51-unexplored-

earth-corners 

 earth-on-places-https://themysteriousworld.com/unexplored 

                                                           
“ . قال األلبانی فی  1198. المجلد: السلسله الضعیفه، رقم الحديث:  1

......... .قلت : و هذا ضعیف جدا (:  3/343“ ) السلسلة الضعیفة و الموضوعة 

.و  إسناد ضعیف مظلم , عبد اهلل بن عمر , و عبد الرحمن بن زياد ضعیفان

سعید بن مسعود لم أعرفه. اين نظر شیخ آلبانی... اما در تفسیر طبری که از 

 عبدالرحمن بن زياد نقل شده، شخصی ضعیف و مجهول الحال است...

http://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html
http://mentalfloss.com/article/63902/15-unexplored-corners-earth
http://mentalfloss.com/article/63902/15-unexplored-corners-earth
file:///D:/%09https:/themysteriousworld.com/unexplored-places-on-earth
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رانده که تاکنون کاوش در اين مطالب از نقاطی از زمین سخن 

ا، هستند. در روسیّه، آمريکا، استرالی unexploreاند... يعنی نشده

ها ترين خشکیجنگلهای موجود در کشورهای مختلف و ناشناخته

زمین هستند. يا نه، قطبهای شمال و جنوب یکه همان جزاير کره

ترين اند... و ناشناختهطور کامل کاوش نشدهزمین، که تاکنون به

را ی زمین از کره ٪70ها. نزديك به زمین... اقیانوسیبخش کره

شف دهند... چند درصد از اين آبها کدرياها و اقیانوسها تشکیل می

 .٪5اند؟ فقط و فقط شده

مین زيری زحتّی اليه هارا و مین ه ی زجب کروجب به و» بشر 

 ست.«ده اقّت تهیّه کرد را بهياها م درکف تمای نقشه هاو 

 وجب به وجب...

 قضاوت با خردمندان.

 ی ديگری هم دارد.لب يك نکتهاما اين مطا

 ويخی رکتب تادر ستانی داچنین ی از ثرايخی هیچ رنظر تااز » 

 باستانشناسی نیست.«ی يافتههادر يا 

 که ايشان در ابتدا فرمودند:

و ست ه امحمّد گرفته شدن مازمحیط آن از مطالب قری ه» عمد

مکه که ن گارست. بزده اکرد يجاانها ك در آنداتی امحمّد تغییره گا
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از طبعاً و ند دکرست سفر میط دوردبه نقاو ند دگی بوربزان تاجر

فسانه آن اگفتند که قرمی، شتندع داطّالاملل مختلف ی فسانه هاا

 ست.«استی درست که سخن ن اپیشینیای ها

قسم حضرت عبّاست را بپذيريم يا دم خروس را؟ اينجا جای آن 

چه دلیلی وجود  سؤالی است که ابتدا پرسیديم: منبع کجاست؟

دارد که اين داستان بیان شود؟ آيا اگر چیزی در منابع تاريخی 

نباشد، يعنی وجود ندارد؟ از کدام ملّت تحقیق به عمل آمده 

دهان تمام بهپیرامون اين مطلب؟ آيا داستانهای مکتوب و دهان

 سوادترين عضو از اعضایعنوان بیاند؟ )بنده بهملل واکاوی شده

جه که اوّلین بار با اين کتاب مواد کتاب سُها، هنگامیی نقپروژه

خنديدم تا اينکه خبر دادند اين کتاب شدم، فقط به کالمش می

های زيادی شده است... و آنجا بود که بنده واقعاً باعث گمراهی

 قدر کم تحقیقحال مّلتمان که آنتعجّب نمودم و تأّسف خوردم به

س و شود... افسومؤثّر واقع میها آن چنین کتابی برکنند که اينمی

 هزاران افسوس(.

 شبهه: داستان نوح 
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ن استاز داينجا نکاتی در انند ما دامین همگاح را نون ستادا» 

 .هیم«دمیار بحث قررد موح را نو

شبهه: عدم امکان جای دادن کل حیوانات در یك 

 کشتی

قُلْنَا احِْملْ ِفیهَا مِن کُلٍّ َزوْجَیْنِ  إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ حَتَّى

اثْنَْینِ وَأَْهلََك إِلَّا مَن سََبَق َعلَیْهِ الْقَوُْل وَمَْن آمََن وَمَا آمََن مَعَُه إِلَّا 

که فرمان فرا رسید، و )آب از( تنور جوشیدن تا زمانی« 1قَلِیلٌ

برگیر، از هر جفتی دو تا در آن )کشتی( »گرفت )به نوح( گفتیم: 

)هالك( قبالً بر او ی که وعدهو)همچنین( خاندانت را؛ جز کسی

و جز « اند )را برگیر(که ايمان آوردهمقرّر شده است، و )نیز( کسانی

 «.اندکی همراه او ايمان نیاوردندیعدّه

ده در ماو نی يك جفت نر اهر حیواز گويد که میق فوی يه آ» 

طوفانی به است. در لمحای مراين اشدند که ار داده قرح کشتی نو

ران جانوی بر کلّیهوه هم عالن پرندگاات و عظمت حتّی حشرآن 

با د. و نشود نابون شوند تا نسلشاار داده کشتی قردر خشکی بايد 

                                                           
 40. سوره هود، آيه  1
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-اينست که اممکن ر چطوه پرندر و جانوع نوار توجّه به صدها هز

 «ی داد؟يك کشتی چوبی جاهمه را در 

گاه نالسالم( پرداخته را داستان نوح)علیه که بههرکدام از آياتی

شود که طوفان کنیم، اصالً مطلبی در صّحت اين ادّعا يافت نمی

 هیچ مذکور، جهانی بوده باشد و کلّ بشر را نابود کرده باشد. اصالً

السالم( است که نوح)علیهلزومی به وجود طوفان جهانی نبوده

ی . چون او پیامبری جهانآوری نمايد..بخواهد کلّ حیوانات را جمع

، نبود، بلکه برای قومش فرستاده شد )تنها نبی برای تمام اّمتها

شك، عذاب هم الصلوات( هست( و بدونافضلنبینا محمّد)علیه

 شود نه کلّ زمین.برای قومش نازل می

آوری حیوانات داده شده؟ مشخّص خب چرا دستور به جمع

است شود عذابیاده میاست چون عذابی که برای قوم نوح فرست

کند و که نه تنها نابودگر است، بلکه شعاع زيادی را نیز نابود می

بالطّبع تمام حیوانات آن منطقه نیز نابود خواهند شد. و گیاهان نیز 

ی از بین خواهند رفت، پس طبعاً برای اينکه بتوان بعد از اين حادثه

کرد خود همراه می نابودگر حیات را از سرگرفت، بايد حیوانات را با

کرد تا اينکه زمین باز از حیات سرشار شان را تأمین میو آذوقه

گیرد که کشتی محکم و بزرگی دلیل دستور میهمینشود. به
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« کل»بسازد تا بعد از طوفان دچار مشکل نشود. پس کشتی برای 

ی حیوانات موجود در منطقه« کل»حیوانات زمین نبوده، بلکه 

 اند.م( سوار کشتی شدهالسالنوح)علیه

 

 ست!از طوفان انسل بعد ح سرآغاز نسل نوشبهه: 

وَنَجَّیْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ  *وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ

 .1وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِینَ* الْعَظِیمِ

ی ا)ما( چه خوب اجابت کنندهو يقیناً نوح ما را ندا داد، پس »

نها هستیم. * و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات داديم. * و ت

 «. فرزندانش را باقی گذاشتیم

بر را در مین ی زهکرم هد که سیل تمادمی ن نشا 77ی يه آ» 

ن باقی ماندند. چنین طوفاح نوی ادهفقط خانون ست چواگرفته 

ت مطالعادر لی ارد وبگذی جا مینشناسی برر زثاآعظیمی بايد 

چنین طوفانی يافت ی از ثراشناسی هیچ نباستاو مین شناسی ز

ان عنوه در شدح مطری يهو آيه آين س اسااست. ثانیاً: بره انشد

                                                           
 (75-77. سوره الصافات، آيات ) 1
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ن، خشکی جهات ناابايد کلّ نسل حیوح نون طوفا، در قبلی

سپس و باشند ه شدد مین نابوزسر اخشکی سرات حشرن و پرندگا

به و باشند ه شدز غاح آمین يعنی محل کشتی نوزيك نقطه از 

ن شناسی نشامینت زيافته باشند. مطالعاش گسترن سر جهااسر

و نسل بشر ی گذشته همهل ساار چند هزدر ست که اده اند

نسل ره باو دوباشند ه شدد مین نابوی زهسر کراسرت در نااحیو

يش اپیدعالوه بهباشد ....... ه شدز غاآمین زيك نقطه ن از ناآ

مکانپذير نیست. با امین عمالً ی زيك نقطهت از نااکلّ حیوره بادو

هم از عظیمی ی قیانوسهاامین توسّط ی زهارّه ينکه قااتوجّه به 

حتّی بیشتر ران و مکانپذير نیست که جانواعمالً ، نداهشدا جد

مريکا آسیا به از آمثالً د را نند خوابتوات کلّ حشرن و پرندگا

غیر از بهمین زيگر دیهاخشکیدر ناتی انبايد حیو عمالًو برسانند 

 شته باشند که چنین نیست.«د داجوح ومحلّ کشتی نو

-نشان می 77ی فرمايد آيهاوّل از هرچیز ببینیم چرا ايشان می

ی ايشان )) و دهد که سیل تمام زمین را گرفته است؛ با ترجمه

رآن کالم ببینید قکسانی هستند که باقى ماندند((... او نسل 

 زيبايی دارد.
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إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَْحیِی أَن يَْضرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضًَة فَمَا فَوَْقَها فَأَمَّا 

الَّذِينَ آمَنُوا َفیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الَْحقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ 

ا يُضِلُّ ِبهِ کَثِیًرا وَيَهْدِی بِهِ َکثِیًرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ِبهَذَا مَثَلً

 1الْفَاسِقِینَ

 بزند ای يا باالتر از آن مثالبه راستی خداوند از اينکه به پشه»

ق حدانند که آن )مثل( -اند میکند. آنان که ايمان آوردهشرم نمی

گويند: د میاست از طرف پروردگارشان و اما آنهای که کافرن

خداوند از اين مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن 

ن آکند، و تنها فاسقان را با -گمراه، و گروه بسیاری را هدايت می

سازد. حقیقت اين است که اگر کسی بخواهد راه گمراهی گمراه می

-میعت نو عناد با قرآن پیش گیرد، اهلل متّعال او را در اين راه ممان

 «.دهدکند!!! و اگر بخواهد هدايت شود، او را ياری می

است اين آيه را با دو السالم( برگرديم، کافیحال به نوح)علیه

تفکّر بخوانید تا ببینید گمراهی و هدايت چگونه با قرآن پیش

میسّر است. اگر ما بخواهیم بگويیم که اين سیل جهانی بوده، پس 

گر ببینیم که اين طوفان برای قوم اين آيه شاهد ما خواهد بود... ا
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ی نوح از باليی ماندن ذريّهشود باقینوح بوده فقط، پس اين آيه می

است با قلب سلیم که دامنگیر قومش شد، نه کلّ زمین. پس کافی

دلیل يا قلب مريض به پیشگاهش برويد، تأثیرش را خواهید ديد. به

ی ار است، ادامهی کالمشان بر باطل استواينکه طبق معمول پايه

 کالمشان نیز بر باطل است، پس دلیلی بر توضیح نخواهد داشت.

 

 ستای برای آیندگان ا ح آیهکشتی نوشبهه: 

قَوْمِهِ فَلَبَِث فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَْمسِینَ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى

فَأَنجَیْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِینَِة * عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

 .1وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَِمینَ

و به راستی که )ما( نوح را به سوی قومش فرستاديم ، پس او »

 در میان آنان هزار سال به جز پنجاه سال )= نهصد و پنجاه سال(

ه کگاه طوفان )و سیالب( آنان را فرو گرفت در حالیدرنگ کرد، آن

 گاه او و سرنشینان کشتی را نجات داديم، وستمکار بودند. * آن

 را نشانه)ی عبرتی( برای جهانیان قرار داديم.آن
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ارد ندد جوومین ی زهیچ نقطهح در کشتی نوی از ثراقتی و» 

 باشد .«ن عالمیات عبری سیلهوند اچگونه می تو

 ی ديگری را برّرسی کنیم؛در اينجا بیايیم آيه

مَ نُوحٍ لَّمَّا کَذَّبُوا الرُُّسلَ أَغْرَْقنَاهُمْ وَجَعَْلنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَقَوْ

 1وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ عَذَابًا أَلِیمًا

را ها آن که پیامبران را تکذيب کردند،وقوم نوح را هنگامی»

 ورا برای مردم )نشانه و( عبرت قرار داديم، ها آن غرق کرديم، و

 «.ايمبرای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده

يك آيه برای مردم هستند؟ قومش يا کشتی؟ يا آن حال کدام

شود، يعنی حکايت قوم نوح. را شامل میها آن چیزی که هردوی

است و قطعاً همین است و حکايت و داستان آنهاست که باقی مانده

عمر نوح و صبر در ای است برای آيندگان که درس بگیرند، از نشانه

-که يك پیامبر حتّی نمیدعوتش، از عذاب بعد از کُفران، از اين

که يك داری مجبور کند، از اينتواند همسر و فرزندانش را به دين

پیامبر نیز ممکن است حرفش خريدار نداشته باشد، حّتی پسر و 

همسرش چه برسد به دعوتگران. البتّه بسیارند کسانی که با درك 
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آن یشود و به وسیلهمدی اين آيات بر کفرشان افزوده میغلط ع

 زيان خواهند ديد.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآِن مَا هَُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِِنینَ وَلَا يَزِيدُ 

 1الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا

و از قرآن آنچه را که شفا و رحمت برای مؤمنان است؛ نازل »

 «.افزايدستمکاران را جز زيان نمیکنیم، و می

در ست که ابشر ی ساختهای فسانهاهم ح نون ستاداين ا» بنابر

 راتتوه و شدره شاآن اهم به رات تواز قبل شناسی نباستاد سناا

 ست.«ايافته آن راه سپس به قرده و کر کررا ذآنهم 

ا ربنابراين منتقد برای يك بار ديگر نیز نتوانستند ادّعايشان 

اهد های اينان خاموش نخواثبات کنند و نور خدا نیز با دهان و گفته

 شد.

 روت و ماروتهاشبهه:

مُلْكِ ُسلَیْمَانَ وَمَا کَفَرَ سَُلیْمَانُ  وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ َعلَى

 عَلَى کِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا يَُعلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنِزلَٰ  وَلَ
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يَقُولَا إِنَّمَا  رُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىهاالْمَلََکیْنِ بِبَابِلَ

نَحْنُ فِتْنٌَة فَلَا َتکْفُرْ َفیَتَعَلَّمُوَن مِنْهُمَا مَا يَُفرِّقُونَ بِِه بَیْنَ الْمَْرءِ وَزَوْجِهِ 

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وََيتَعَلَّمُوَن مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ 

يَنفَعُهُمْ وَلَقَْد عَِلمُوا لَمَِن اْشتَرَاهُ مَا لَُه فِی الْآخِرَِة مِنْ َخلَاقٍ وََلبِئَْس مَا 

  1شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَْو کَانُوا يَعَْلُمونَ

ند دبوه نداوخن سلطنت سلیمادر که شیطانها را نچه و آ» 

شیطانها به کفر آن يد لیکن رزکفر نون سلیماو ند دکروى پیر

فرشته و ]از[ آنچه که بر دو موختند آسحر مىدم يیدند که به مراگر

د ]پیروی کردند[. ]با بوده شده فرستاو بابل فرروت در ماروت و ها

مىگفتند ما که آنند مگر دکرتعلیم نمىرا هیچ کس اينکه[ آن دو 

]فرشته[ از آن دو نها ى وآکافر نشور نهازهستیم پس  مايشىآز

ش همسرد و مرن میاآن سیله وموختند که به آچیزهايى مى 

سیله ونستند به اتوا نمیخدن فرماون يى بیفکنند هر چند بداجد

ن يان زيشااموختند که برآمىى چیزو برسانند ن ياى زحدابه آن 

ند که دفته بويادرقطعاً و سانید رنمىن بديشادى سوو شت دا
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نچه د آچه بد بوارد و نداى هبهرت خردر آين باشد ار اهرکس خريد

 نستند«.داگر مىاختند وفرآن به د را خو

روت و هام يد که فرشتگانی بناآبر میگونه اينيه آين از ا» 

ند اموختهآسحر میدم به مرو ند اهمدآمین روی زبابل بر روت در ما

در ست . ه انیامدع ين موضورد امودر ی يگردهیچ مطلب آن قر. در 

ك مشتری ست که خالصهه امحمّد نقل شدل قواز يثی دحااسنّت 

مین آدم در زبنی دن کره به گنان ست که » فرشتگااچنین ن ناآ

از آدم هستیم. تر دارگفتند که ما فرمانبرا به خدو ند دبوض معتر

مالئکه  مین بفرستم.زبه ن را ناآفرشته برگزينید تا دو گفت ا خد

و مدند آمین زبه ن ين فرشتگاابرگزيدند. روت را ماروت و ها

اب شرو ند دنا کراو زبا و شدند ه هرم زيبائی بنای زن زشیفته

ه هرره ی زستارت بصوا آن زن را ند. سپس خددکره گناو نوشیدند 

تا ن سمادر آمعلق رت نیز بصون را فرشتگاار داد و قرن سمادر آ

نسبت ا ست که به خدای اظالمانهر ن چه کايا«. دکران يزآوقیامت 

می را فرشتگانی دم، يت مراهدی بجاا ست که خده اشدداده 

د می شور ند که موجب مفاسد بسیازسحر بیامودم فرستد تا به مر

د . به جهنم ببرن را ناآسپس و ها ادهخانوف در ختالد ايجااجمله از 

ی ر دورهدسحر توسّط شیاطین زش مو، آيهز آغاا در آيا خدآ
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ست دشیطانی ر به همین کادش لی خووکند تقبیح مین را سلیما

 «؟ندزمی 

خاطر وجود افرادی همچون دکتر سُها بسیار بنده به شخصه به

ی ودستگاه پیرو ايشان نمونهبسیار خوشحالم، چون ايشان و دم 

 کنیم؛ مثالًها بیان میبارز مطالبی هستند که ما درمورد آتئیست

گويند. برای اثباتش وجود ق ندارند و راحت دروغ میاينکه اخال

ود افرادی همچون ُسها واقعاً نیاز است و الحمدهلل که هستند و وج

 کنند. بنده از ايشاندارند و ما را در اثبات کالممان ياری می

کنم کتابهای ديگری نیز بنويسند تا دروغگو بودن و خواهش می

خص شود. )البته جوانانی که نداشتن اخالق نزد مکتب الحادی مش

يدن اند قطعاً بعد از دمند شدهاز روی ناآگاهی به اين اشخاص عالقه

-شوند و رهايشان میزده میها آن اين حجم از ناراستی و کژی، از

 شاءاهلل( دانند تفکّر صحیح، نیازی به دروغ ندارد انکنند، چون می

 امّا بعد...

روت و هااند تا داستانتناد کردهابتدای امر ايشان به احاديثی اس

ماروت را شرح دهند، اما اين احاديث احاديث باطل و منکر هستند 

که هیچ جايگاهی ندارند. جالب اينجاست که آدرس احاديث را 

اند. بنده شرح باره داشتهکند چه نظری در اينگفته امّا ذکر نمی
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گذارم، می 1يلاهلل را بر اين حديث را در ذکامل امام آلبانی رحمه

 قضاوت با اهل علم.

                                                           
إن آدم صلى اهلل “ .الحديث:  170المجلد: السلسلة الضعیفة،رقم الحديث:  .1

أی رب *) أتجعل  علیه وسلم لما أهبطه اهلل تعالى إلى األرض قالت المالئکة :

 ? فیها من يفسد فیها و يسفك الدماء , و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك

لك من بنی آدم , قال قال : إنی أعلم ما ال تعلمون (* قالوا : ربنا نحن أطوع 

 اهلل تعالى للمالئکة : هلموا ملکین من المالئکة , حتى يهبط بهما األرض ,

روت و ماروت , فأهبطا إلى األرض , و هاقالوا : ربنا ! ?فننظر کیف يعمالن 

لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسأالها نفسها فقالت : ال  مثلت

لمة من اإلشراك , فقاال : واهلل ال نشرك باهلل , تکلما بهذه الک واهلل حتى

رجعت بصبی تحمله فسأالها نفسها قالت : ال واهلل حتى  فذهبت عنهما ثم

واهلل ال نقتله أبدا , فذهبت ثم رجعت بقدح خمر ,  تقتال هذا الصبی , فقاال :

عا واهلل حتى تشربا هذا الخمر , فشربا فسکرا , فوق فسأالها نفسها , قالت : ال

أفاقا , قالت المرأة : واهلل ما ترکتما شیئا مما أبیتما  علیها , و قتال الصبى , فلما

سکرتما , فخیرا بین عذاب الدنیا و اآلخرة , فاختارا  علی إال قد فعلتما حین

 $( : 314/  1.قال األلبانی فی سلسلة األحاديث الضعیفة ) “ عذاب الدنیا 

و رقم  134/  2ـ موارد ( و أحمد )  717 . أخرجه ابن حبان )باطل مرفوعا 

( و ابن أبی  1/  86ق “ ) المنتخب “ طبع شاکر ( و عبد بن حمید فی  - 6178

ـ الکشف ( و ابن السنی  2938( و البزار )  2/  75ق “ ) العقوبات “ الدنیا فی 

( من طريق زهیر بن محمد عن موسى بن  651)  “عمل الیوم و اللیلة “ فی 

أنه سمع نبی اهلل صلى  #عبد اهلل بن عمر  #نافع مولى ابن عمر عن جبیر عن 

اهلل علیه وسلم يقول : فذکره .و قال البزار : رواه بعضهم عن نافع عن ابن 
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من زهیر ألنه لم يکن بالحافظ .قلت : و  عمر موقوفا و إنما أتى رفع هذا عندی

(  254/  1“ ) ه الموقوف صحیح کما يأتی و قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیر

ادامه درصفحه بعد: : و هذا حديث: غريب من هذا الوجه , و رجاله کلهم 

موسى بن جبیر هذا هو األنصاری .... ذکره  إال“ الصحیحین “ ثقات من رجال 

( و لم يحك فیه  139/  1/  4“ ) التعديل  کتاب الجرح و“ ابن أبی حاتم فی 

ال , و قد تفرد به عن نافع . و ذکره الح شیئا من هذا و ال هذا , فهو مستور

 ( و لکنه قال : و کان يخطیء و يخالف . 451/  7“ ) الثقات “ ابن حبان فی 

 ( بعد ما عزى الحديث 68/  5“ ) المجمع “ قلت : و اغتر به الهیثمی فقال فی 

ألحمد و البزار : و رجاله رجال الصحیح خال موسى بن جبیر و هو ثقة . قلت : 

 ن حبان أورده فی کتابه ساکتا علیه کما هو غالب عادته لما جازلو أن اب

االعتماد علیه لما عرف عنه من التساهل فی التوثیق فکیف و هو قد وصفه 

بقوله :يخطیء و يخالف و لیت شعری من کان هذا وصفه فکیف يکون ثقة و 

.قلت : و لذلك قال الحافظ ابن حجر فی !  ?“ الصحیح “ يخرج حديثه فی 

زهیر بن محمد و إن کان من  سى هذا : إنه مستور , ثم إن الراوی عنهمو

جماعة , و قد  ففی حفظه کالم کثیر ضعفه من أجله“ الصحیحین “ رجال 

الجرح و “ عرفت آنفا قول البزار فیه أنه لم يکن بالحافظ .و قال أبو حاتم فی 

و کان حديثه حفظه سوء ,  ( : محله الصدق , و فی 590/  2/  1“ ) التعديل 

کتبه فهو صالح ,  بالشام أنکر من حديثه بالعراق لسوء حفظه , فما حدث من

و ما حدث من حفظه ففیه أغالیط . قلت : و من أين لنا أن نعلم إذا کان حدث 

ففی هذه الحالة يتوقف عن قبول  ! ?بهذا الحديث من کتابه , أو من حفظه 

مستور مثله , أخرجه  قد تابعهحديثه , هذا إن سلم من شیخه المستور , و 

ابن  ابن منده کما فی ابن کثیر من طريق سعید بن سلمة حدثنا موسى

سرجس عن نافع به بطوله . سکت عن علته ابن کثیر و لکنه قال : غريب , 
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سرجس مستور . قلت : و ال يبعد أن  موسى بن“ التقريب “ أی ضعیف , و فی 

جبیرا , و بعضهم  أبیه , فسماه بعضهم يکون هو األول , اختلف الرواة فی اسم

سرجسا , و کالهما حجازی , واهلل أعلم .ثم قال الحافظ ابن کثیر : و أقرب ما 

عن کعب األحبار , ال عن النبی  يکون فی هذا أنه من رواية عبد اهلل بن عمر

عن الثوری عن “ : تفسیره “ صلى اهلل علیه وسلم , کما قال عبد الرزاق فی 

قبة عن سالم عن ابن عمر عن کعب األحبار قال :ادامه در صفحه موسى بن ع

بعد: ذکرت المالئکة أعمال بنی آدم و ما يأتون من الذنوب فقیل لهم : 

روت و ماروت ... إلخ , رواه ابن جرير من هامنکم اثنین , فاختاروا اختاروا

ن طريقین عن عبد الرزاق به , و رواه ابن أبی حاتم عن أحمد بن عصام ع

به , و رواه ابن جرير أيضا حدثنی المثنى أخبرنا  مؤمل عن سفیان الثوری

المعلى و هو ابن أسد أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة 

کعب األحبار فذکره , فهذا أصح و  حدثنی سالم أنه سمع عبد اهلل يحدث عن

م أثبت فی أبیه المتقدمین , و سال أثبت إلى عبد اهلل بن عمر من اإلسنادين

کعب األحبار عن کتب بنی  من مواله نافع , فدار الحديث و رجع إلى نقل

من المحقق أن  ل , و علق علیه الشیخ رشید رضا رحمه اهلل بقوله :يیإسرا

 هذه القصة لم تذکر فی کتبهم المقدسة , فإن لم تکن وضعت فی زمن

یر الذی بین لنا أن رحم اهلل ابن کثروايتها فهی فی کتبهم الخرافیة , و 

و قد قلت :  لیة و أن الحديث المرفوع ال يثبت .يیخرافة إسرا الحکاية

 , فقد روى حنبل الحديث من طريقاستنکره جماعة من األئمة المتقدمین 

 , و إنما يروىهذا منکر أحمد ثم قال : قال أبو عبد اهلل ) يعنی اإلمام أحمد ( : 

( , و قال ابن أبی حاتم  213/  11“ ) امة منتخب ابن قد“ عن کعب , ذکره فی 

فقال : هذا  ?( : سألت أبی عن هذا الحديث  70ـ  69/  2“ ) العلل “ فی 

حديث منکر . قلت : و مما يؤيد بطالن رفع الحديث من طريق ابن عمر أن 
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ای که دستان روت و ماروت، داستان فتنه است، فتنههاماجرای

کند. السالم( را رو میپلید يهوديان مفتری به سلیمان نبی)علیه

روت های رو کردن دست يهوديان، ماجرا را بهاهلل متّعال در سلسله

 ببینیم:رساند. بیايید از ابتدا آن را و ماروت می

قُلْ إِن کَانَتْ لَکُمُ الدَّاُر الْآِخرَةُ عِنَد اللَِّه خَالِصَةً مِّن دُوِن النَّاسِ 

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بَِما قَدَّمَتْ  *فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن ُکنتُمْ صَاِدقِین

 .1أَيْدِيهِمْ وَاللَُّه عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ 

                                                                                                               

الدر “ روياه عن ابن عمر موقوفا علیه کما فی  سعید بن جبیر و مجاهدا

و قال ابن کثیر فی طريق مجاهد : و هذا  ( 98ـ  97/  1 للسیوطی )“ المنثور 

من رواية ابن عمر عن  -واهلل أعلم  -إسناد جید إلى عبد اهلل بن عمر , ثم هو 

و من ذلك أن فیه وصف  کعب کما تقدم بیانه من رواية سالم عن أبیه ,

ف على خالف وص الملکین بأنهما عصیا اهلل تبارك و تعالى بأنواع من المعاصی

أمرهم و  اهلل تعالى لعموم مالئکته فی قوله عز وجل : *) ال يعصون اهلل ما

يفعلون ما يؤمرون (* . و قد رويت فتنة الملکین فی أحاديث أخرى ثالثة , 

( ادامه  913و  912و  910الثانی رقم )  سیأتی الکالم علیها فی المجلد

 درصفحه بعد:

فة خرا الذی بین لنا أن الحکاية و رحم اهلل ابن کثیرإن شاء اهلل تعالى .

 کثیر را که برايمان مبین کرد که اينخداوند رحمت کند ابن.  لیةيیإسرا

 حکايت جزو خرافات اسرائیلی است.

 (94-95. سوره البقره،آيات) 1
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آخرت در نزد خدا، مخصوص شماست، نه ساير بگو: اگر سرای »

. ولی آنها، بخاطر * «مردم، پس آرزوی مرگ کنید؛ اگر راستگوئید

آنچه دستهايشان پیش فرستاده است، هرگز آرزوی مرگ نخواهند 

 «.کرد، و خداوند به ستمگران داناست

يکی از معجزات قرآن... خطابی سنگین و ادّعايی راحت برای 

گويید و قیامت از آن شماست، پس طلب می يهود... اگر راست

چیزی که شما را زودتر به قیامت و خداوندی که شما را کنید، آن

رساند, طلب کنید. و چه ساده بود ردکردن قرآن دوست دارد می

ای... صفحه 900کردن و نه با نوشتن کتابی فقط با يك طلب مرگ

 اما مشکل اينجاست که :

لُ مِن بَیِْن يََديْهِ وَلَا مِْن خَلْفِِه تَنزِيٌل مِّنْ حَکِیمٍ لَّا يَأْتِیِه اْلبَاطِ

 1حَمِیدٍ

و گونه باطلی نه از پیش رو آن و نه از پشت سر آن، بدکه هیچ»

 «.راه نیابد، از سوی حکیم ستوده نازل شده است

                                                           
 42. سوره فصلت، آيه  1
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ه دانید چکند که شما خود میمتّعال ذاتشان را آشکار میاهلل 

ای به مرگ دلیل کوچکترين عالقههمینبدبختانی هستید، به

 نداريد

حَیَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَکُوا يَوَدُّ  وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى

أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَُّر أَلَْف َسنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِِه مِنَ الْعَذَابِ أَن ُيعَمَّرَ وَاللَّهُ 

 1يَعَْملُونَبَصِیرٌ بِمَا 

تر از )حتّی( حريص -ترين مردم و هر آينه آنان را حريص»

بر زندگی خواهی يافت، هر يك از آنان دوست دارد  -مشرکان 

 شود، که اگر اين عمر )دراز(، به او دادههزار سال عمر کند، درحالی

 .«کنند بیناستکند، و خداوند به آنچه میاو را از عذاب دور نمی

 دهد؛می سپس ادامه

قَلْبَِك بِِإذِْن اللَِّه مُصَدِّقًا  قُلْ مَن کَاَن عَدُوًّا لِّجِبِْريَل فَإِنَّهُ نَزَّلَُه عَلَى

مَن کَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ * لِلْمُؤْمِنِینَ لِّمَا بَیْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشَْرى

 .2اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْکَافِرِينَوَمَلَائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِیکَالَ فَِإنَّ 

بگو: کسی که دشمن جبرئیل باشد، )در حقیقت دشمن »

خداست( زيرا که او به فرمان خداوند قرآن را بر قلب تو نازل کرده 

                                                           
 96. سوره البقره، آيه  1
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است، در حالی که تصديق کننده آنچه پیش از آن است، و برای 

کسی که دشمن خدا و فرشتگان و «. * مؤمنان راهنما و مژده است

، پس بدرستی که خداوند پیامبران او، و جبرئیل و میکائیل باشد

 «. دشمن کافران است

دشمن جبرئیل هستند، ها آن بار ديگر رسوايی برای يهود...يك

یر اسرائیل گرفته و به اعراب غچرا؟ چون او پیام موعود را از بنی

اسرائیلی سپارده. چه رسوايی بزرگتر از اينکه قومی که خود را 

 کنند.دشمنی می« ربّ»ی وحی نند با فرشتهدامی «ربّ»محبوب 

 *وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكَ آيَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا يَکْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

 *أَوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ َفرِيقٌ مِّْنهُم بَلْ أَْکثَرُهُمْ لَا يُؤِْمنُونَ

مُصَدٌِّق لِّمَا مَعَهُمْ نََبذَ َفرِيٌق مِّنَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوٌل مِّْن عِنِد اللَِّه 

  1الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ ِکتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کَأَنَّهُمْ لَا يَْعلَمُونَ 

ی روشنی بر تو نازل کرديم، و جز هاو هر آينه که ما نشانه»

 ورزد. * آيا)چنین نیست( هرگاهکفر نمیها آن فاسقان کسی به

پیمانی بستند گروهی از آنان آن را دور افکندند؟! بلکه ها آن

که فرستاده ای از جانب آورند. * و هنگامیبیشترشان ايمان نمی
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کننده آنچه با خود داشتند است، شان آمد، که تصديقخدا به سوی

کتاب داده شده بود، کتاب خدا را پشت ها آن گروهی از آنان که به

 «.دانندی آنان نمیسرشان افکندند، گوي

اند امکان نداشته به آن عمل کنند، يهوديان هرگاه عهده بسته

 بر سهالسالم( اين اتّفاق افتاده و در زمان پیاماز زمان موسی)علیه

ی بزرگ يهود يکی پس از ديگری پیمان همکاری را با قبیله

اند مسلمین در مواقع حساس که مسلمین در مضیقه بوده

ايمان دهد که جز اندکی، بقیه بیاين کار نشان می اند. آریشکسته

ها هم ظهور خود شخص هستند. يکی از اين عهدشکنی

 کردند.پسصالةوسالم( است که يهوديان انکارش میپیامبر)علیه

ا ورزند فاسق هستند. اما بحث ما فرمی که آيات الهی را کفرها آن

 ر و جادوگری،ی اوج گمراهی يهود، گرايش به سحرسد، نقطهمی

شاءاهلل در دانند و .... انی سحر میملك سلیمان را نتیجهها آن

-میالسّالم( اين مسئله را پیبحث مربوط به سلیمان نبی)علیه

 گیريم.

ها آن سحر را با داستانهای خرافی )که منتقد نیز يکی ازها آن 

که بیان کرديم از خرافات يهود است( به دو را آورده درحالی

روت و ماروت که در بابل هادادند به اسمی الهی نسبت میفرشته
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دارد از وتعالی اين دو فرشته را بری میاند. اما اهلل سبحانهبوده

ای آزمايش بودند، وسیلهیوسیلهها آن زدند.میها آن افترايی که

تا خوب را از بد جداکنند... کدام مردمان خواهان گمراهی هستند 

آمدند و گفتند ما سحر و ها آن واهان هدايت. پسيك خو کدام

دادند که قبل از آموزش هشدار میها آن دانیم؛ اماجادو می

است، پس برو و ی کفران نعمت الهیفراگرفتن اين جادو، به منزله

ی عذاب کافر نشو. اما بعضی مردم، ضرر به ديگران را ولو به منزله

اينکه اينجا ايراد بگیريم که دادند. ابدی قیامت باشد، ترجیح می

است؛ چرا ای کودکانه چرا خداوند اين فرشتگان را فرستاده بهانه

ی آزمايش ديگری است، خیر آن در اين که اين نیز مانند هر وسیله

 کند و شرّ آن در کُفران است.-است که ايمان را ثابت می

 ذايیتوانند با احتکار مواد غای میی قحطی، عدّهدر زمان فتنه

ن به مردم ضرر برسانند، ولی بزرگترين ضرر را همان احتکارکنندگا

شوند. اما اگر در می زنند که گناه بزرگی مرتکبمی به خودشان

صورت توانايی برای گناه، از آن دوری کنند خود ثواب بزرگی 

اهلل)علیه برايشان خواهد داشت. کما اينکه در حديثی از رسول

که در دوری از گناه نیز ثوابهايی نهفته  بینیمصالة وسالم( می

 است.
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و  ت.نه جزئیادارد ويخ رکه نه تای يگردفی اخرن ستاهم دااين» 

 درنی که اواشناسی فرنباستات کشفیّاو يخ بابل رغم ثبت تارعلی

در شناسی نيخی يا باستارهیچ سند تا، گرفتهم نجاابابل قديم 

 «ارد.ندد جوآن وتأيید 

-ال فقط قسمت کوچکی از داستانی را بیان میکه اهلل متعاين

کند، يکی از خصوصّیتهای منحصر به فرد قرآن است، و دلیلش هم 

اين است که اين قرآن برای تذکّر و پندگرفتن است نه برای 

نها گونه هستند، چون انساگويی، کما اينکه تورات و انجیل اينقصّه

ای از اما قرآن گوشه اند.تحريف وارد کردهها آن طبق امیالشان در

ر ر آثادکند تا خواننده از آن پند گیرد. و اينکه داستانی را بیان می

شود نیز روت و ماروت يافت نمیهايافت شده از بابل چیزی از

بسیار مضحك است. ايشان انتظار دارند چه چیزی يافت شود؟ 

را در ها آن ايم تا مردماند ما فرشتهروت و ماروت گفتههامگر

اند تا باقی تاريخشان بنويسند؟ يا اينکه ابزارآالت خاصی داشته

را افراد ها آن روند و مردم هممی در ظاهر انسانهايیها آن بماند؟

ی زندگی روزانه مردم را در بینند، آيا قرار است همهعادّی می

 گرفت.تاريخ بنويسند؟ ای کاش تعقّلی صورت می
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ض معره در شدق غرن فرعون ینکه بدی اعاشبهه: اد

 ؛بگیرندت ست تا عبرن امادید مرد

فَالْیَوْمَ نُنَجِّیكَ بِبَدَنِكَ ِلتَکُونَ لِمَنْ خَلْفََك آيَةً وَإِنَّ کَِثیًرا مِّنَ 

 1النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَاِفلُونَ

 دهیم ، تا عبرتی برایپس امروز بدنت را )از دريا( نجات می»

ز اگمان بسیاری از مردم آيند باشی، و بیکسانی که بعد از تو می

 «.اندآيات ما غافل

صحبت ش لشکرن و فرعون شدق غررد مودر قبل ت يادر آ» 

ت عبرای برن را فرعون ست که بده امدآيه آين و در است ه اشد

هیچ آن قری هشدق غرن فرعواز يم. دارنگه میه يندی آنسلها

ند اتو-پس چگونه مید، ارندد جوويخ رتادر نه و مصر در نه ی ثرا

 «؟باشدن يندگات آموجب عبر

آيد زياد به توضیحات بنده نیازی داشته نظر نمیاين مورد به

است را باشد. حتماً اکثر شما جسد فرعون که از دريا خارج شده

                                                           
 92. سوره يونس، آيه  1
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توانید به اين سايت اينترنتی ايد. برای اطّالعات بیشتر میديده

 مراجعه فرمايید.

-http://www.answering

christianity.com/quran/ma_drowned.htm 

ای حائز اهمیّت است. وجود شخصی اما در داستان فرعون نکته

ون چکند... مان. جالب است که منتقد اين نکته را بیان نمیهابه نام

 مان. ببینیم کههاقرآن اينجاست. در ذکر داند يکی از معجزاتمی

 کند:مان را ذکر میهااهلل متّعال چگونه

هٍ َغیْرِی فَأَوْقِْد ٰ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمََلأُ مَا عَلِمْتُ لَکُم مِّنْ إِلَ

هِ ٰ  إِلَ مَانُ عَلَى الطِّینِ فَاجْعَل لِّی صَرْحًا لََّعلِّی أَطَّلِعُ إَِلىهالِی يَا

 1وَإِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ الْکَاذِبِینَ مُوسَى

ای بزرگان! من معبودی جز خودم برای شما »گفت: وفرعون»

( مان! برايم آتشی بر گل بیافروز )و آجر بپزهاشناسم، پس اینمی

گاه برايم برج بلندی بساز، شايد که از خدای موسی با خبر آن

 «.از دروغگويان است کنم که اوشوم، و هرچند من گمان می

مان مهندس معمار فرعون است، مسئول ساخت هاپس در قرآن

 است؟مان چگونه آمدههاو سازش. حال در تورات ذکر

                                                           
 38. سوره القصص، آيه  1
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 ن؛ياديهودی نابوای برن ماهاء»نقشه

پسر ن، ماهامبه ناد خوان يراز وزبه يکی ه شارخشايا، بعدی چند

ساخت . د خووزرای ئیس او را ره م دادمقاء تقا، ارجاجیی اتاهمدا

سر تعظیم ن ماهارحضور در بات درمقامای همهشاه دپار ستودبه 

 .1«آوردتعظیم نمیاو به ی خادلی مر؛ وندوردمیآود فر

است که )مطابق داستانهای يهوديان( فرمان اين همان کسی

ای پیداشده از نبشته کند. حال سنگقتل عام يهود را صادر می

العاتی از اهرام و سازنده و مسائلی زمان فرعون که در آن اطّ 

-است. چیزی که جلب توجّه میمربوط به زمان فرعون نوشته شده

مان )البته هااست به اسماست که معمار فرعون کسیکند، اين

آن که در قرمان، همانهامان کامل، بلکه با اندکی تعريب(. آریهانه

ی بسازد. اطّالعاتذکرش آمده است که فرعون به او دستور داد برج 

 در اين زمینه را از اين سايت مطالعه فرمايید.

-http://www.islamic

awareness.org/Quran/Contrad/External/haman.html 

اساطیراألولین  اين نیز اساطیر اوّلین است؟ جناب منتقد اين نیز

اهلل محمّد است؟ قطعاً نیست بلکه حقیقتی است وحیانی بر رسول

                                                           
 1ی ,آيه 3. فصل استر, بخش  1
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داند کند چون میها را ذکر نمیالصلوات(. منتقد اينافضل)علیه

 اينجا حرفش ديگر به ضرر خودش خواهد بود.

 امّا....

نُورِهِ وَلَوْ کَرَِه يُرِيدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَِّه بِأَفْوَاِههِمْ وَاللَُّه مُتِمُّ 

 1الْکَافِرُونَ

هلل اخواهند نور اهلل را با دهان خود خاموش کنند، ولی آنها می»

نور خويش است هرچند کافران خوش نداشته  یکنندهکامل

 «.باشند

 شبهه: سلیمان نبی علیه السالم

 

السالم(، قبل از ورود به بخش بعد درمورد سلیمان نبی)علیه

کنم که پیشتر ی بقره دعوت میسوره 102ی ندن آيهشما را به خوا

 روت و ماروت به آن پرداختیم.هادر بحث

مُلْكِ ُسلَیْمَانَ وَمَا کَفَرَ سَُلیْمَانُ  وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ َعلَى

عَلَى کِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا يَُعلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنِزلَ ٰ  وَلَ

يَقُولَا إِنَّمَا  رُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىهاالْمَلََکیْنِ بِبَابِلَ

                                                           
 8. سوره الصف، آيه  1
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نَحْنُ فِتْنٌَة فَلَا َتکْفُرْ َفیَتَعَلَّمُوَن مِنْهُمَا مَا يَُفرِّقُونَ بِِه بَیْنَ الْمَْرءِ وَزَوْجِهِ 

ا بِإِذْنِ اللَّهِ وََيتَعَلَّمُوَن مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّ

يَنفَعُهُمْ وَلَقَْد عَِلمُوا لَمَِن اْشتَرَاهُ مَا لَُه فِی الْآخِرَِة مِنْ َخلَاقٍ وََلبِئَْس مَا 

 شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَْو کَانُوا يَعَْلُمونَ

-مردم( می و از آنچه شیاطین در)عهد( فرمانروايی سلیمان)بر»

که سلیمان کافر نشد، ولیکن کردند، ودرحالیخواندند پیروی

دو  شیاطین کفر ورزيدند، به مردم سحر آموختند. و)نیز( از آنچه بر

 کردند(.در بابل نازل شده بود )پیروی« ماروت»و « هاروت»فرشته 

 که )ازدادند، مگر اينکس چیزی ياد نمیو)آن دو فرشته( به هیچ

 پس از« ما وسیله آزمايشیم، پس کافر نشو»گفتند: می (پیش به او

آموختند که به وسیله آن، میان مرد و آن دو)فرشته( چیزهايی می

-آنکه بدون اجازه خداوند نمیهمسرش جدايی بیافکنند، و حال

آموختند توانند به وسیله آن به کسی زيانی برسانند. و چیزی می

-می داد. و قطعاًآنان سودی نمیرسانید، و به که به آنان زيان می

ای نخواهد دانستند که هرکس خريدار آن باشد، در آخرت بهره

-داشت. و چه بد و زشت است آنچه خود را به آن فروختند، اگر می

 «دانستند!
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که از سحرهای آموخته از جنّیان صحبت از يهود است.کسانی

قدرتهای دانستند. حال کردند و سلیمان را کافر میاستفاده می

 سحر والسّالم( را ببینیم که چرا او بايد متّهم به کفر سلیمان)علیه

 شود.

 

 شبهه: داستان سلیمان

ست ن اسلیمای فسانهآن، اقری فسانه هاترين ااز عجیب»يکی 

ده ئیل بواسرابنیه شادپاو پیغمبر ن ست که سلیماه امدآن آقر. در 

تحت ن در پرندگاد و طبیعت مثل بای هاونیرری از بسیاو ست. ا

ا رها چهرمون و پرندگات و نااحیون بان زند سلیماادهبون او فرما

ای او فلز بردن معاو ست ده اصحبت میکرن ناآبا ه و میفهمید

ن او نیز تحت فرمان جنّیاو شدند. همچنین شیاطین میری جا

 ند.«دمی کرر کاای او برو ند دبو

ی بَارَکْنَا رْضِ الَّتِاْلأَ لَىرِی بِأَمْرِِه إِوَلِسُلَیْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًَة تَجْ 

هُ یَاطِینِ مَن يَغُوصُونَ لَوَمِنَ الشَّ(81)فِیهَا وَکُنَّا بِکُلِّ شَیْءٍ عَالِِمینَ

 (.82)ینَوَيَعْمَلُونَ عََملًا دُونَ ذَلَِك وَکُنَّا لَهُمْ حَافِظِ

فرمان او به و تند باد را مسخر )و مطیع( سلیمان کرديم، که به »

کرد، و ما بر هر سوی سرزمینی که در آن برکت داديم، حرکت می
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چیز آگاهیم. * و)نیز( از شیاطین کسانی را )مسخّر کرديم( که 

-کردند، و کارهايی غیر از اين )نیز( انجام میبرايش غوّاصی می

 1«.بوديمها آن دادند، و )ما( حافظ

قَ الطَّیْرِ ْمنَا مَنطِعُلِّ اسُ يَا أَيُّهَا النَّوَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ 

سُلَیْمَاَن لِوَحُشِرَ *ِبینُلْمُاوَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هَذَا َلهُوَ الْفَضْلُ 

 .نَعُوجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَاْلإِنسِ وَالطَّْیرِ فَهُْم يُوزَ

زبان پرندگان به ای مردم! :»و سلیمان وارث داوود شد، و گفت »

ترديد اين فضل اند، و از هر چیز به ما عطا شده، بیما آموخته

و برای سلیمان لشکريانش از جن و انس و «. * آشکاری است

ها آن گاه نگاه داشته شدند )تا همهپرندگان گرد آورده شدند، آن

 2«.به يکديگر بپیوندند(

وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ کَاْلجَوَابِ  يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ

 3وَقُدُورٍ رَّاِسیَاتٍ اعْمَلُوا آَل َداوُودَ شُکًْرا وََقلِیٌل مِّنْ ِعبَادَِی الشَّکُورُ

ساختند: از می ( برايشهاخواست )جنمی سلیمان( هر چه»)

هايی )غذاخوری( همچون ها، و کاسه)قبیل( معبدها، و تمثال

                                                           
 (81-82. سوره االنبیاء، آيات ) 1

 (16-17. سوره النمل، آيات ) 2

 13. سوره سبأ، آيه  3
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 ثابت )که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود، و بهها، و ديگهای حوض

داوود! سپاس )اين همه نعمت را( به جا گفتیم: )ای آلها آن

 «.آورديد، و اندکی از بندگان من سپاسگزارند

( 36)ابَ  أَصَیْثُفَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَ

مُقَرَّنِینَ فِی  وَآخَرِينَ( 37)اصٍوَالشَّیَاطِینَ ُکلَّ بَنَّاءٍ وََغوَّ

 (.38)الْأَصْفَادِ

پس )ما( باد را برای او مسخّر کرديم، تا به فرمانش به نرمی 

( و )نیز( ديوان را، هر بنا 36خواست، برود.)حرکت کند، هر کجا می

( )گروه( ديگری )از 37برای او مسخّر کرديم(.)ها آن و غوّاصی )از

در غل و زنجیر بودند )برايش مسخّر کرديم(.  ديوان( را )که همه(

(38)1 

سته تخت امی خون جنیااز ست که يکی ه امدآير ت زيادر آ»

ن ستن سلیماابرخواز ئیل قبل اسرور امجار کشورا از سبأ ی ملکه

يك چشم بهم از مانی کمتر ی در زيگرد دفرورد و بیان پیش سلیما

 ست.«ارا آوردهتخت زدن 

                                                           
 (36-38. سوره ص، آيات ) 1
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مِكَ مِن مََّقا قُومَتَأَن  مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آِتیكَ بِِه قَْبلَقَالَ عِفْرِيٌت 

نَا ابِ أَندَُه عِلٌْم مِّنَ اْلکِتَقَالَ الَّذِی عِ( 39)وَإِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ

ذَا ندَُه قَالَ هَعِسْتَقِرًّا آهُ مُا رَآتِیكَ بِهِ َقبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فََلمَّ

 ا يَشُْکرُ لِنَفْسِهِ َفإِنَّمَشَکَرَ مَنمِن فَضْلِ رَبِّی لَِیبْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَ

 (.40)وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِيمٌ 

آورم پیش از آنکه از من آن را نزد تو می» عفريتی از جن گفت: 

-( کسی39«. )هستمجايت برخیزی، و همانا من بر آن توانای امین 

من پیش از آن که چشم » که دانشی از کتاب )الهی( داشت گفت: 

پس چون )سلیمان( آن )تخت( «. آورمبر هم زنی، آن را نزد تو می

اين از فضل پروردگار من است، تا »را نزد خود مستقر ديد؛ گفت: 

« کنم!می آورم يا ناسپاسیمرا بیازمايد که آيا شکر او را به جای می

کند، و هر که س هر که شکر کند، تنها به نفع خود شکر میپ

گمان پروردگار ناسپاسی کند پس )به زيان خود نموده است،( بی

 1(04من بی نیاز کريم است.)

، يخی رغريب هم هیچ سند تاو عجیب ن ستاداين ا»

ل قبورد حتّی موارد. حتّی مذهبی ندو باستانشناسی ، فیائیاجغر

                                                           
 (39-40. سوره النمل،آيات ) 1
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هم نیست. عهد ن( ياديهوس مقدّی تابهاعهد عتیق )مجموعه ک

در که ه گفته شد؛ و ند نه پیغمبردامیه شادپان را عتیق سلیما

عهد و در ست. اآوردهرویپرستی خر سلطنتش حتی به بتاوا

نسبت ن به سلیماده لعاارقخاهای يینااين تويك از اهیچعتیق 

حتماً د بوچنین ن اينگر سلیماکه ارتیصودر ست. ه انشدداده 

ای گی برربزر فتخان اند چودکر میکررا ذآنکتب عهد عتیق 

 شد.«میب محسون ياديهو

 کند:السّالم(دعا میسلیمان)علیه

قَالَ رَبِّ اغْفِْر لِی وَهَْب لِی ُملْکًا لَّا يَنبَغِی ِلأَحٍَد مِّن بَعِْدی إِنَّكَ 

 1أَنتَ الْوَهَّابُ

ه فرمانروايی عطا فرما کگفت: پروردگارا! مرا ببخش، و به من »

 «.ایگمان تو بخشايندهپس از من کسی را سزاوار نباشد، بی

ه دهد هرآنچه را که منتقد نسبت به آن گاليو خداوند به او می

-اهللدارد، و اين مسئله همچون آنچه که به موسی و ابراهیم)سالم

 گیرد و عطايی است ازی معجزه قرار میعلیهما( اعطا شد در حوزه

 سوی ربّ العالمین.

                                                           
 35. سوره ص، آيه  1
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ی اين بخش اين باشد که اگر سلیمان امّا شايد مهمترين شبهه

ر دبینیم که واقعاً تا اين حد قدرتمند بوده پس چرا در تاريخ نمی

 باشد، و باالتر از اين، مگر سلیمان،اين باره چیزی نوشته شده 

 یزپیامبر يهود نیست و بالطّبع هرچه مجد و بزرگی باشد به يهود ن

اند بلکه نه تنها او را مجد نکردهها آن شود، پس چرامی مربوط

 اند که کافر هم شده است؟ بحثی که در اين مورد وجود داردنوشته

وار به آن المقدور خالصهکنیم حتّیبسیار مُفَصَّل است و سعی می

 بپردازيم. البتّه هرچند در تورات بیان کرده که سلیمان درمورد

زد، ولی چیزی در مورد جنّیان بیان نشده. حیوانات حرف می

 ای نیست و جواب ساده است:معمّای پیچیده

ی ابتدايی اين بخش يهود از جّنیان تبعیت کردند )به آيه

 بقره(، جّنیان بزرگترين بردگی تاريخ را برای/102-مراجعه کنید

لیّت السّالم( انجام دادند. بردگی که هرآنچه قابسلیمان نبی )علیه

-ساختند، قصر بنا میمی خانهها آن شتند به خدمت گرفته شد.دا

همه، کردند و سراپا گوش به فرمان بودند و با اينکردند، غوّاصی می

حال باز آدم داشتند ولی با اينقدرت بیشتری از بنیها آن اگرچه

 هم کمتر از انسانها بودند.
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مِكَ مِن مََّقا قُومَتَن أَقَْبلَ  قَالَ عِفْرِيٌت مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آِتیكَ بِهِ 

نَا ابِ أَدَهُ عِلْمٌ مَِّن اْلکِتَقَالَ الَّذِی عِن(39)وَإِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمِینٌ

ندَُه قَالَ هَذَا عِسْتَقِرًّا آهُ مُا رَآتِیكَ بِهِ َقبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فََلمَّ

 ا يَشُْکرُ لِنَفْسِهِ َفإِنَّمَشَکَرَ مَنی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَمِن فَضْلِ رَبِّی لَِیبْلُوَنِ

 (.40)وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِيمٌ 

آورم پیش از آنکه من آن را نزد تو می» عفريتی از جن گفت: »

( 39«. )از جايت برخیزی، و همانا من بر آن توانای امین هستم

من پیش از آن که چشم بر » داشت گفت:  کسی که دانشی از کتاب

پس چون )سلیمان( آن )تخت( را «. آورمهم زنی، آن را نزد تو می

اين از فضل پروردگار من است، تا مرا »نزد خود مستقر ديد؛ گفت: 

« کنم! آورم يا ناسپاسی میبیازمايد که آيا شکراو را به جای می

کند، و هر که پس هر که شکر کند، تنها به نفع خود شکر می

گمان پروردگار ناسپاسی کند پس )به زيان خود نموده است،( بی

 1«.نیاز کريم استمن بی

بر اين سخنانی که  جنّیان، حقیر، برده شده بودند و عالوه

-نبی)علیه وجود داشت نیز با سلیمانها آن گويیدرمورد غیب
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گاه رود، آنمی نبینا صالة وسالم( به طرز فجیعی زير سؤالوعلی

 که:

مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْکُلُ  فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا َدلَّهُمْ عَلَى

مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ کَانُوا يَعْلَمُوَن الْغَْیبَ مَا َلبِثُوا فِی 

 1الْعَذَابِ اْلمُهِینِ

 مرگ را بر او )= سلیمان( مقرّر داشتیم، )کسی(پس چون »

ی زمین )= موريانه( را از مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبندهها آن

خورد، پس چون )بر زمین( افتاد، جنّیان که عصايش را می

 دانستند در )آن( عذاب خوار کنندهدريافتند که اگر غیب می

 «.ماندندنمی

که مردم برای آگاهی از غیب که کسانیچه حقارتی باالتر از اين

کردند، جلوی چشم آن همه مردم، در بردگی مراجعه میها آن به

که برای الْمُِهینِ( بمانند درحالی)يا به تعبیر زيبای قرآنی آن الْعَذَاب

کردند که پارسال مرده بود نه امسال. اين عذاب سلیمانی کار می

ه که دستور داده شد گاالهی بر جنّیان بود تا مردم درك کنند آن
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-عقلهمه، حتّی برترين جنّیان ]البته به قول خود جّنیان بی

 ترينشان:

 1وَأَنَّهُ کَانَ يَقُولُ سَفِیهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

و اين که سفیه ما )شیطان( در باره اهلل سخنان ناروايی »

یل بیافتند، به کدامین دل به سجدهها آن نیز بايستی بر«. گفتمی

ين ابوده. آن اوضاع جنّیان نسبت به انسان در زمان سلیمان بوده و 

اند مبقره( پیروی يهوديان از جّنیان، آيا کالم ديگری می 102)آيه 

ه؟ در اين زمینه که چرا در تورات، سلیمان به فرش آمده و کافر شد

 ال وقطعاً حقیقت آشکار است اما برای اطّالعات بیشتر شما، به کابا

 شاءاهلل مطالب بیشتری را برایی آن مراجعه فرمايید، انخچهتاري

 دست خواهید آورد.فهم، به

 

 شبهه: عصای سلیمان

مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْکُلُ  فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا َدلَّهُمْ عَلَى

لَّوْ کَانُوا يَعْلَمُوَن الْغَْیبَ مَا َلبِثُوا فِی مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَن 

 1الْعَذَابِ اْلمُهِینِ
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 پس چون مرگ را بر او )= سلیمان( مقرّر داشتیم، )کسی(»

ی زمین )= موريانه( را از مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبندهها آن

خورد، پس چون )بر زمین( افتاد، جنّیان که عصايش را می

-دانستند در )آن( عذاب خوار کننده نمیغیب میدريافتند که اگر 

 «.ماندند

 

به ده و بوده يستاکه الیحان در گويد که سلیمايه میآين ا»

ده يستاانحو ن )به همان( بهماو ست ده اشته مرداعصايش تکیه 

مین زبه و ست رده اخورا يانه عصايش رينکه مواست تا ه اباقی ماند

ه نقل شدس بن عبااحمّد که توسّط مل قواز يتی در رواست. ده افتاا

حین ن در سلیماگ مری قعهواست که ه امدآخالصه طور به

ی دهمرن ماندت مدّو ست ده افتاق اتّفان اسلیمان نداخوزنما

-تيادر رواست. اهکشیدلطول ساتکیه بر عصا يکحالت ن بهسلیما

ت ين مدّايگر نیز دتفاسیر در همچنین و صحابه ل قواز يگر د

نگیز اتحیردروغ ين ايك لحظه به ل ست. حاه اکر شدذ ليکسا

ده مرو فتد امین میزبالفاصله به د میرکه میدی الً فربیانديشید. اوّ 
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سد به رچه دارد با تکیه به عصا نگه د را ند يك لحظه خواتونمی

، حشمم و خدرت و قدو عظمت آن همه با ن ثانیاً: سلیمال . يکسا

 مدّتها باقی بماند«. دهحالت مردر ست اممکن ر چطو

 خواهد چیزی را بهوتعالی میحرف از کار خداست، اهلل سبحانه 

 حال با يك«. جنیان غیب نمیدانند»مردم نشان دهد و بفهماند که 

 کهديگر؛ امر، امر الهی است. و اينیعصا باشد، يا با هر وسیله

خاطر اين باشد که کسی حقّ ورود به تواند بهکسی ندانسته می

ها از که اجازه دهد. اينمحل اقامت پادشاه را ندارد تا زمانی

 فرمايد:متشابهات هستند که اهلل متّعال درمورد آن می

فَأَمَّا الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ َزيْغٌ َفیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنُْه ابْتِغَاءَ اْلفِتْنَةِ 

 1وِيلَهُ إِلَّا اللَّهُوَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِِه وَمَا يَعْلَمُ تَأْ

اما کسانی که دردلهايشان کژی و انحراف است، برای فتنه »

( خاطر تأويل آن )به دلخواه خودجويی )و گمراه کردن مردم( و به

کنند. و در حالی که تأويل آن جز خدا از متشابه آن پیروی می

 «.داندنمی

 فرمايد:و همچنین می
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إِن َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغِْنی مِنَ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ 

 1الْحَقِّ شَیْئًا

به آن هیچ دانشی ندارند, جز از گمان )بی اساس( ها آن و»

از کنند, ويقیناً گمان )انسان را( از )شناخت( حق بی نینمی پیروی

 «.کندنمی

 واقعاً زيباست.

 دن مورچه وهدهدصحبت کر

وَحُشِرَ لِسُلَیْمَاَن جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِس وَالطَّیِْر فَهُْم 

وَادِ النَّْملِ قَالَتْ نَْملَةٌ يَا أَيُّهَا النَّْملُ  إِذَا أَتَوْا عَلَى حَتَّى* يُوزَعُونَ

 *عُرُونَادْخُلُوا مَسَاکِنَکُمْ لَا يَحْطِمَنَُّکمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا َيشْ

فَتَبَسَّمَ ضَاحِکًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمََتكَ الَّتِی 

وَالِدَیَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ َوأَدْخِلْنِی  أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وََعلَى

َر فَقَاَل مَا ِلیَ لَا أَرَى وَتَفَقَّدَ الطَّیْ* بِرَحْمَتَِك فِی عِبَادَِك الصَّالِحِینَ

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لََأذْبَحَنَّهُ أَوْ  *الْهُدُْهدَ أَمْ کَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ

فَمَکَثَ َغیْرَ بَِعیدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَْم  *لَیَأِْتیَنِّی بُِسلْطَانٍ مُّبِینٍ

إِنِّی وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِکُهُْم  *بٍَإ بَِنبٍَإ يَقِینٍتُحِطْ بِهِ وَجِْئتَُك مِن سَ
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وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا * وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیٍْء وَلَهَا عَرْشٌ عَِظیمٌ

يَسْجُدُونَ لِلشَّْمسِ مِن دُونِ اللَِّه وَزَيَّنَ َلهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 

 ....1فَهُْم لَا يَْهتَدُونَفَصَدَّهُمْ عَِن السَّبِیِل 

اذْهَب بِّکِتَابِی هَذَا قَالَ سََننظُرُ أَصََدقْتَ أَْم ُکنَت مِنَ الْکَاذِبِینَ

 .2فَأَلْقِهْ إَِلیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَْنهُمْ فَانظُرْ مَاذَا َيرْجِعُونَ

و برای سلیمان لشکريانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده »

به يکديگر بپیوندند(. ها آن نگاه داشته شدند )تا همه شدند، آنگاه

که به وادی مورچگان رسیدند، * )بعد حرکت کردند( تا هنگامی

ی خود برويد تا سلیمان و هاای مورچگان! به النه»ای گفت:مورچه

( پس 18«.)فهمندلشکريانش شما را پايمال نکنند در حالی که نمی

» سّمی کرد )و( خنديد، گفت: )سلیمان( از سخن آن )مورچه( تب

پروردگارا ! به من توفیق ده تا شکر نعمتهايی را که بر من وبر پدر و 

آورم، و )توفیق عطا فرما تا( کار)های( ای بجایمادرم ارزانی داشته

ای که تو خشنود شوی، انجام دهم، ومرا به رحمت خود شايسته

( از حال و )سلیمان«. * ی( بندگان صالحت در آوردر) زمره

-مرا چه شده است که هدهد را نمی»پرندگان جويا شد، و گفت: 
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بینم، يا اينکه او از غايبان است ؟! * قطعاً او را به کیفر شديد کیفر 

خواهم داد، يا او را ذبح خواهم کرد، يا )بايد( دلیلی روشن )برای 

پس درنگش چندان طول نکشید )که «. * غیبتش( برای من بیاورد

ام که تو به آن من به چیزی دست يافته» گاه گفت: ( آنهدهد آمد

ام. من ای، و از )سرزمین( سبأ برايت خبر قطعی آوردهدست نیافته

کند، و )به او( از هرگونه فرمانروايی میها آن زنی را يافتم که بر

نعمتی داده شده است، و تخت عظیمی دارد. * او و قومش را ديدم 

 کنند، و شیطان اعمالرشید سجده میکه به جای خدا برای خو

را از راه )خدا( باز داشته ها آن را در نظرشان آراسته پسها آن

 «. .....شوندهدايت نمیها آن است، از اين رو

ای يا از اکنون خواهیم ديد که آيا راست گفته»)سلیمان(گفت: 

 زبیفکن، سپس اها آن ی مرا ببر، و بردروغگويان هستی. اين نامه

روی بگردان ، پس )در گوشه ای توّقف کن( بنگر که چه ها آن

 «. دهندمی جواب

مفاهیم ه پرندو چه رست که مواهعا شدت ادّياآين در ا»

را ين مفاهیم اند با تکلّم درقاو کنند میه را درك پیچیدی و تجريد

ر در علمی جوی عا با يافتههاادّين است که اهند. بديهی ل دنتقاا

عقب حّدی بهچه رمخصوصاً مون سیستم عصبی پرندگايد . آنمی
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ست انیستند..... ممکن ه پیچیدی کهادربه در ست که قاده افتاا

نستند مفاهیم اتولهی میی اههدهد با معجزو چه رکه مود گفته شو

چه ريگر مودگر چنین باشد پس اکنند. ی را درك تجريده و پیچید

 کر می شد.«آن ذقردر ايد مر باين و اند ادهقعی نبوی واهپرندو 

ی ديگر اينکه اين داستان هم هیچ سند تاريخی ندارد و نکته»

ست که ادهشاهی بودگر پااست. اهعهد عتیق هم نیامدحتّی در 

ن جنّیات و نااحیون و پرندگاو نسانها ای از ايانش مجموعهلشکر

آن ز ان ياديخ يهوارتودر مخصوصا و يخ رتااز جائی در ند بايد ادهبو

 شد.«میی کرذ

معاذ اهلل از اين تدلیس. دّقت فرموديد؟ داليل اين شخص از 

مهمالت است، خوزعبالت و چرنديات است؛ اما در تدلیس استاد 

ماهری است و دکتر! بودنش در اين زمینه واقعاً آشکار است. او 

اند زدهمی خواهد بگويد آن پرنده و مورچه به زبان بشر حرفمی

 گويد منطق الطّیر به سلیمان آموخته شد:می قرآنکه درحالی

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَاَل يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّْمنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ 

 1وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هَذَا َلهُوَ الْفَضُْل اْلمُبِینُ
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 ندگان بهای مردم! زبان پر»و سلیمان وارث داوود شد، و گفت: »

 ما آموخته اند، و از هر چیز به ما عطا شده، بی ترديد اين فضل

 «.آشکاری است

ودرمورد مورچه نیز در قرآن بیان نشده مورچه از مفاهیم 

خواسته بگويد استفاده کرده، چیزی که میانسانی برای بیان آن

است که ای  ی نگهبان و سرباز( با زبان خودشان گفته) بلکه مورچه

 رچگان ....مو

زند. مشکلی نیست به فرمايد مورچه حرف نمیحال منتقد می

 بینید که مورچگان يکی ازدو آدرس پستی زير مراجعه فرمايید می

ز اهای انتقال پیام را بین خود دارند و آن نیز ترين سیستمپیچیده

راه کوبیدن شکم خود به زمین و ايجاد صداهای خاصّی هست که 

باشد؛ پس ايراد می مورچگان حامل پیام خاصیهر فرکانس برای 

 گرفتن از اين، کودکانه است.

 کرد؟اما چگونه سلیمان آن را درك می

-with-alive-are-http://www.thetimes.co.uk/article/hills

jcv-other-each-to-talking-ants-of-sound-the2krlcszf 

-iencetech/articlehttp://www.dailymail.co.uk/sc

1137267-talk-ants-reveals-Study-chest-Getting/

other.html 

http://www.thetimes.co.uk/article/hills-are-alive-with-the-sound-of-ants-talking-to-each-other-jcv2krlcszf
http://www.thetimes.co.uk/article/hills-are-alive-with-the-sound-of-ants-talking-to-each-other-jcv2krlcszf
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1137267/Getting-chest-Study-reveals-ants-talk-other.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1137267/Getting-chest-Study-reveals-ants-talk-other.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1137267/Getting-chest-Study-reveals-ants-talk-other.html
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مشکل آنجاست که منتقد نامحترم و دروغگو آن بخش از آيات 

 کند.را که راز اين مسئله را در بر دارد آشکار نمی

 وَعَلَىوَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ 

وَالِدَیَّ وَأَْن أَعْمََل صَالِحًا تَْرضَاهُ وَأَدْخِلْنِی بِرَحْمَتَِك فِی عِبَادَِك 

 1الصَّالِحِینَ

ر گفت: پروردگارا ! به من توفیق ده تا شکر نعمتهايی را که ب»

 فرما ای بجای آورم، و )توفیق عطامن وبر پدر و مادرم ارزانی داشته

 که تو خشنود شوی، انجام دهم، ومرا بهتا( کار)های( شايسته ای 

 «. رحمت خود در) زمره ی( بندگان صالحت در آور 

السّالم( عطا شده و اينها نعماتی هستند که به سلیمان)علیه

ير تواند منکر آن شود. البتّه اين توضیح برای هدهد و ساکسی نمی

تحت ها آن باشد با يك تفاوت،پرندگان و حیوانات نیز صادق می

کردند. سربازانش فرمان سلیمان بودند و برای سلیمان کار می

جای قرآن بیان نشده که بودند. حال شايد منتقد بگويد در هیچ

 پرندگان را تسخیر سلیمان درآورديم.
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گويد، اما اين يکی از بالغتهای قرآن جواب: آری او راست می

 رساند.است که با کمترين کلمات، بیشترين پیامها را می

 قّت کنیم:د

فَفَهَّمْنَاهَا سَُلیْمَانَ وَکُلًّا آَتْینَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ 

 1الْجِبَالَ ُيسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ َوکُنَّا فَاعِلِینَ

قضاوت عادالنه و درست( را به سلیمان ی پس آن )شیوه»

دانش عطا فهمانديم، و به هر يك از آنان حکمت )= داوری( و 

 او( کرديم، و کوهها و پرندگان را با داود مسخّر ساختیم که )همراه

 «.گفتند، و ما اين )همه( را انجام داديمتسبیح می

اند و السّالم( بودهها و پرندگان در تسخیر داوود)علیهکوه

 برد.سلیمان اين را از پدرش به ارث می

أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّْمنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ  وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَاَل يَا

 2وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هَذَا َلهُوَ الْفَضُْل اْلمُبِینُ

ای مردم! زبان پرندگان به »و سلیمان وارث داوود شد، و گفت:»

ترديد اين فضل ما آموخته اند، و از هر چیز به ما عطا شده، بی

 «.آشکاری است
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دلیل است که در جنود و سپاهیان سلیمان، پرندگان نهمیو به

 بینیم:را می

وَحُشِرَ لِسُلَیْمَاَن جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِس وَالطَّیِْر فَهُْم 

 1يُوزَعُونَ

و برای سلیمان لشکريانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده »

يکديگر به ها آن گاه نگاه داشته شدند )تا همهشدند، آن

 «.بپیوندند(

سپاهیان تحت فرمان چه کسی هستند؟ فرمانده و باالتر از او 

گونه باشد. هدهد نیز زير خدا کما اينکه هر سپاهی بايد اين

 رود وی سلیمان نبی است و برای انجام کاری به مأموريّت میسلطه

ا رالطّیر برمی گردد و با زبان پرندگان )نه زبان بشری، چون منطق

ا به البشر رعلیهما( آموخته، نه منطقاهللسلیمان و داوود)سالمبه 

زند پرندگان، پس آن پرنده با زبان پرندگان( با سلیمان حرف می

 کند. در پايان بیان کرده کهکه آن را فضیلتی آشکار قلمداد می

 چرا نیست؟ 
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در بخش قبل به طور مفصّل بیان کرديم که چرا نبايد داستان 

را در مجموعه داستانهای تورات جستجو کنیم.  سلیمان نبی

گونه است. حاکم کشوری، فرماندهی ملّت پرقدرتی را مثالش اين

-زد است به دست شخصی عادّی میکه در تمام دنیا قدرتشان زبان

سپارد و او نیز از توان آنان در انجام رساندن کارهای سخت و 

گاه رد که هیچگیکند؛ بر ملّتی سلطه میپیشگويی استفاده می

اند مگر اينکه آن شخص را پیرو دستورات برای کسی کار نکرده

ها را خود کرده باشند، و او نیز از اين مّلت قدرتمند انواع استفاده

-سازی و جنگ و... اکنون بهبرد. در حفّاری، غوّاصی، ساختمانمی

ی اين شخص، تمام توان آن ملّت زير سؤال رفته است. چه واسطه

خواهد چیزی را سريع جابجا کند و چه هنگام مرگش که می آنجا

 برد.که توان پیشگويی جنّیان را زير سؤال می

-میرد، مردمان آن شخص عادّی میحال که اين شخص می

ا. رهای او را داشته باشند، يا حدّاقل بخشی از آن خواهند توانايی

ت شخص بالطّبع بايد نزد آن مردمان قدرتمند بروند که در خدم

 اند ديگر در بردگیکه آزاد گشتهها آن عادّی بودند. امّا اکنون

جای آن همانند پیشتر به مردم کسی به سر نخواهند برد ولی به

 شوند.ها آن شرط اينکه آن مردم پیروکنند بهکمك می
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 1مُلْكِ سُلَْیمَانَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِیُن عََلى

شیاطین در)عهد( فرمانروايی سلیمان )بر مردم( و از آنچه »

 «.خواندند پیروی کردندمی

آيا قابل فهم نیست که آن ملّت قدرتمند بخواهند که 

های آن شخص عادّی که از سوی حاکم به او عطا شده بود توانايی

 تکذيب کنند؟ و آيا قابل فهم نیست که حتّی آخر سر او را شورشی

ه، ناند. چرا که کار را کردهيان نیز همینقلمداد کنند؟ قطعاً يهود

گیرند در عوض مقداری از قدرت جنیان را برای تسخیر جهان می

 است کامالًکنند، امریگونه تحقیر میبزرگترين پادشاهشان را آن

السّالم( طبیعی. امّا در پايان بخش مربوط به سلیمان نبی)علیه

 شاءاهلل. دهیم انکنیم و جواب میپرسشی را مطرح می

السّالم( است، نمل که محوريّت اصلی آن سلیمان)علیهیسوره

باشد. از طرفی رسول می ای مکّی )نازل شده در مکّه(سوره

-ز آنی آقايان منتقد، درمکّه چیصالة وسالم( نیز به گفته اهلل)علیه

گويد و حتّی راه چنانی در رّد اهل کتاب و باألخص يهود نمی

 داند.کتاب میوترديد از آيات را نیز اهلبرطرف شدن شك 
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 مالحظه بفرمايید:

مَْن آمََن بِاللَّهِ  دُوا وَالصَّابِئُوَن وَالنَّصَارَىهاإِنَّ الَّذِيَن آمَنُوا وَالَِّذينَ

 1وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَِملَ صَالِحًا َفلَا خَوْفٌ عَلَْیهِمْ وَلَا هُْم يَحْزَنُونَ

و  که يهودی هستند،اند، و کسانیايمان آوردهکه همانا کسانی»

د و صابئان و نصاری، هر کس که به خداوند و روز قیامت ايمان بیاور

ان خواهد بود و نه آنها آن کارهای شايسته انجام دهد، نه ترسی بر

 «.اندوهگین شوند

ْقرَءُونَ فَإِن کُنتَ فِی شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ فَاسَْألِ الَّذِينَ يَ

الْکِتَابَ مِن قَْبلِكَ لَقَدْ جَاَءكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَُکونَنَّ مِنَ 

 2الْمُمَْترِينَ

ايم در ترديد هستی ، از پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده»

 خوانند؛ بپرس، يقیناًکه کتاب )آسمانی( پیش از تو را میکسانی

است، پس هرگز از  حق از طرف پروردگارت به تو رسیده

 «ترديدکنندگان مباش!

چرا بايد داستانی از پادشاه يهوديان بیاورد و او را پیامبر نام 

 ديگرعبارتگونه با يهوديان به مخالفت بپردازد و بهگذارد و اين
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را دروغگو بنامد؟ هدف از آوردن اين داستان چیست اگر ها آن

اده است، زيرا خواهد رضايت اهل کتاب را بگیرد؟ جواب سمی

الصلوات( نیست، بلکه خالقی است افضلمنبع اين کالم محمد)علیه

 ی آن مردم را انذار کند.فرستد تا به وسیلهمی را بر رسولشکه آن

کتاب در داستانها تحريف شايد سؤال پیش بیايد که اگر اهل

شّك خودمان ها آن توانیم با پرسش ازاند پس چطور میايجاد کرده

يونس وجود یبرطرف کنیم. پاسخ اين سؤال در همان سورهرا 

لب و فرعون است نه کلّ مطاماجرای موسییدارد. اين آيه در ادامه

ی خدّاعان تورات. الحمدهلل از نعمت قرآن که ما را در برابر حمله

 گرداند.را به خودشان بازمیها آن یرساند و خدعهياری می

لَّذِينَ آمَُنوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَا

 1يَشْعُرُونَ

 کهدهند، در حالیآنان)به نظرشان( خدا و مؤمنان را فريب می»

 «.فهمنددهند ولی نمیجز خودشان را فريب نمی

 ننسااران اهزدن کره ندگ و زمر

                                                           
 9. سوره البقره، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2887 

 

دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذََر اْلمَوْتِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا ِمن 

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عََلى النَّاسِ 

 1کِنَّ أَْکثَرَ النَّاسِ لَا َيشْکُرُونَٰ  وَلَ

ی خود بیرون هاآيا نديدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه»

هزاران نفر بودند؟ پس خداوند به آنان گفت: که شدند در حالی

 را زنده کرد، همانا خداوند بر مردم بخشش وها آن سپس« بمیريد»

 «.آورندنمی فضل دارد، ولی بیشتر مردم شکر بجا

خی يرتای هیچ گفتهو نه محل و يخ رنه تام دارد ين قصّه نه ناا»

شند باده مر وارهمعجزطوربهنفر اران گر هزانیست. آن يید در تأهم 

در يخی رتاای رهشاايا نبايد آباشند ه شده نده زبا معجزره باو دو

کس از آن هیچکه ای قعهواباشد. ه شدآن مین به ی زهکراز جائی 

 «د؟شودم مرت عبری ند مايه امیتور ند چطودانمیی چیز

سرايی نیست، اين را بارها اصواًل داستانهای قرآن برای داستان

. و اينکه بر اين مسئله اصرار کنیم که کجا، کجای ايمبیان کرده

ام. اين يك تاريخ اطّالعات اين افراد نوشته شده چرا من نخوانده

اصرار جاهالنه است زيرا داستان قرآن برای پندگرفتن است نه 
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برای اينکه با آن کودکان را بخوابانیم؛ مثالً در همین مسئله برای 

 صورت شما را خواهد گرفت.اين است که بگويد تقدير در هر 

 1وَقَاتِلُوا فِی سَِبیلِ اللَّهِ وَاعْلَُموا أَنَّ اللَّهَ سَِمیعٌ عَلِیمٌ

 «.و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوای داناست»

-را از مرگ نمیها آن پس نبايد از جهاد بترسند چون اين ترس

گیرد و البته می رهاند و هرجا که مشیّت شود آنجا مرگ، انسان را

ای باالتر از آن، هرگاه خداوند متّعال اراده به مرگ کسی کند ثانیه

َفقَالَ لَهُمُ : کهجابجا نخواهد شد. کما اينکه اينجا نیز بیان فرموده

دستور مرگ الهی هر زمان و در هر وضعیّتی که باشیم، اللَّهُ مُوتُوا

از آن نداريم، پس اگر ما را فرا گیرد، هیچ شانسی برای رهايی 

اينکه برای فرار از عملی خطرناك و واجب فرار کنیم، ضامن خوبی 

برای حفظ حیات ما نیست. و از طرف ديگر مگر منتقد تاريخ کلّ 

ی مردم نايروبی، سودان، جهان را خوانده است؟ تاريخ عامّه

سومال، فیلیپین، مالزی، چین و ... از کجا معلوم در بین مردم وجود 

خواهد اين ماجرا را می ی جالب اينجاست که اوه باشد؟ نکتهنداشت

گفت کرد میدر بین داستانهای مردم خاورمیانه ببیند. اگر پیدا می
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های قديمی است که در بین مردم رواج داشته )کما اين افسانه

گويد اين چیزی اينکه در مطالب پیشین ديديم(، اگر هم نباشد می

مردم نبوده و نوشته نشده! شما به عنوان يك است که اصالً در بین 

کنید؟ چرا اين همه بهانه؟ انسان، در مورد اين شخص چه فکر می

ی ما را هدايت کند و اين همه دروغ؟ اين همه ريا؟ اهلل متّعال همه

 از شّر اين ملعونین محفوظ کند.

 رهبان دوشده ندوزصد ساله گ مر

يُحْیِی  عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى ٍة وَهِیَ خَاوِيَةٌ عَلَىقَرْيَ أَوْ کَالَّذِی مَرَّ َعلَى

ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا َفأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَِبثْتَ قَاَل ٰ  هَ

طَعَامِكَ  لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلََك آيًَة لِّلنَّاسِ وَانظُرْ  وَشَرَابِكَ لَمْ َيتَسَنَّْه وَانظُْر إَِلى

إِلَى الْعِظَامِ َکیْفَ ُننشِزُهَا ثُمَّ نَْکسُوهَا لَحْمًا فََلمَّا تَبَیَّنَ لَُه قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ 

 1کُلِّ شَیْءٍ قَِديرٌ اللَّهَ َعلَى

د آن کسی که بر دهی گذشت، در حالی که ديوارهای يا همانن»

آن به روی سقفها فرو ريخته بود. )او با خود( گفت: چگونه خداوند 
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کند؟! پس خداوند او را می )اهل( اين )ده( را پس از مرگشان زنده

چه »)به مدت( صد سال میراند، پس زنده اش کرد)و به او( فرمود:

ا بخشی از يك روز را درنگ يك روز، ي»گفت: « قدر درنگ کردی؟

نه( بلکه صد سال درنگ کردی، پس به غذا و »)فرمود: «. کردم

نوشیدنی خود نگاه کن تغییر نکرده است، و به االغ خود نگاه کن 

)که چگونه متالشی شده است ما چنین کرديم تا به تو پاسخ 

ای برای مردم قرار دهیم و )اکنون( به گويیم( و )هم( تو را نشانه

را برداشته به ها آن تخوانها )ی االغ خود( نگاه کن ) که( چگونهاس

-پس هنگامی« پوشانیمدهیم، سپس گوشت بر آن میمی هم پیوند

دانم که خداوند بر هر چیزی می»که برايش آشکار شد، گفت: 

 «تواناست 

بی هیچ و کر محل ذبی و يخ ربی تام و بی ناای هم قصهز» با

 اینشانهرا که تو ه يه گفته شددر آکه  ستايخی. جالب رتاتأيید 

د؟ ار دارقرن جهای کجا؟ در ين نشانهاهیم. کو دمیار قردم مرای بر

 گیرند.«ت عبرو ببینند را دم آنتا مر

از آنجايی که نام اين شخص را عُزير يا خضر يا إرمیای نبی يا 

رود که داستان چنین شخصی در دانند انتظار میکسان ديگری می

کند تا معاد را م بوده باشد که اهلل متّعال از آن استفاده میبین مرد
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به مردم بیاموزد و بیاموزد که مردگان ولو پیامبر هم باشند باز از 

حال زندگان خبر ندارند کما اينکه اين شخص خبردار نشده است. 

آيد؟ گفتیم اينها اصالً فرض کنیم که نبوده. خب؟ مشکلی پیش می

 ی قابل توجّه اين است کهرفتن است. اما نکتهبرای تذکّر و پند گ

بايد در جواب « اگر برای مردم آيه است، پس کو؟» فرمايدمی

بگويیم نابغه جان! قرار نیست حتماً وجود داشته باشد تا اکنون به 

ماند تا تو بگويد من صد سال مُردم و زنده شدم. بلکه داستانش می

ی که فرزندش را نصیحت مردم از آن پند بگیرند. همچون آن پدر

گويد يادته شنگول و منگول چه باليی سرشون اومد؟ کند و میمی

پس تو هم اين برات نشونه باشه که اگه غريبه اومد جلو در، درو 

ای است، چه برای مردمان براش باز نکنی. اين داستان نیز آيه

اند که صدسال پیش فکرمی کردند اش که خود شخص را ديدهزمانه

است، اکنون زنده شده و چه برای آيندگان که داستانش  مرده

بودن معاد. يا همچون داستان اصحاب  شود بر برحقای مینشانه

 ای است برای مردم که به معاد ايمان آورند.کهف که آن نیز نشانه
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نسبت به ما ی بیشتررت قدن دارای یا گذشتگاشبهه: آ

 ؟نددبو

الَْأرْضِ َفیَنظُرُوا کَْیَف کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيَن کَانُوا أَوَلَمْ يَسِیرُوا فِی 

مِن قَْبلِهِْم کَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنُْهمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِی الْأَرِْض َفأَخَذَهُمُ اللَُّه 

 1بِذُنُوبِهِمْ وَمَا کَانَ لَهُم مَِّن اللَِّه مِن وَاقٍ

نگرند که سر انجام اند پس بدر زمین سیر نکردهها آن آيا»

در توانايی و ها آن بودند، چگونه بود؟!ها آن که پیش ازکسانی

ها آن )پديد آوردن( آثار در زمین از اينها برتر بودند، پس خداوند

 از)عذاب( خداها آن سبب( گناهانشان )فرو( گرفت، و برای)را به

 «.ای نبودهیچ پناه دهنده

ند ده ايخ گذشته تمدّنهائی بورتادر که ه يه گفته شدآين در ا»

ين دن اند. غلط بوادهما بواز برتر ات تولیدر و ثارت و آنظر قداز که 

دی و قتصا، افرهنگی، علمیر ثارت و آقدن ست. چواسخن بديهی 

ست ده ايش بوافزل احادر ئماً ن دامال زطودر بشر ی هنرو صنعتی 
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ل مقايسه يخ قابرتای با هیچ کجارن مدن نسااخالقیّت رت و قدو 

 نیست«.

چندوقت پیش اجسادی از انسانهايی پیدا شد که هرکدام 

ه بی چند انسان بالغ بودند. گفته شد که اين اجساد متعلّق اندازه

ی های بسیار بزرگتری از انسانهای عادّاند که جثّهقوم عاد بوده

س ما ای کنار رفت، پعنوان دروغ رسانهاند و بعدًا اين خبر بهداشته

کنیم. اما خود اين آيه مخاطبش چه کسانی آن استناد نمیبه 

-هستند؟ مشرکین مکّه و بعد از اين آيه به چه کسانی اشاره می

 تر از مّکیان نبودند؟ قطعاً مان. آيا آن دو قویهاکند؟ فرعون و

؟ ساختند چطورها میهايی که در دل کوهاند. قوم ثمود با خانهبوده

اقوام زيادی پیش از مشرکین مّکه وجود قوم عاد و ساير اقوام. 

 اند.توان و قدرت و آثار بیشتری داشتهها آن اند که ازداشته

-توانیم از چیزیگونه است ما نمیحال شايد بگويد پس اگر اين

که قرآن برای پندگرفتن اشاره کرده استفاده کنیم. البتّه که ممکن 

انسانها آن را است. ثروت امروز جهان کاغذهايی هستند که 

اند اما ثروت زمان فرعون چه؟ طالی خالص. ارزشمند قرار داده

های عاّدی مردم زمان عاد با اينکه در دل کوه بوده ولی باز خانه
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های امروز را از باليای الهی مصون دارد، حال خانهها آن نتوانسته

 چه؟

اهرام ثالثه با آن عظمت نتوانستند جلوی نابودی فرعون را 

 را مصون کند؟ها آن های امروز چه قدرتی دارند کهرند. انسانبگی

انش در برابر زلزله نیز تاب توان ندارند، مردمها آن های اکثرخانه

اند، ثروتها پوشالی و قراردادی است، و ثروت کوچك و ضعیف

 است. اگر خوب دّقت کنیمحقیقی درمیان مردم تقسیم شده

 فرمايد: مردمان گذشته آثار ومیطور که قرآن بینیم که همانمی

 اند.قدرت شديدتری نسبت به مردم امروز داشته

اب خرا ینکه شهرهایی که با غضب خدی اعاشبهه: اد

 دم اند؛ید مرض دمعردر ند ه اشد

أَلَمْ يَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنَا مِن قَبِْلِهم مِّن قَرْنٍ مَّکَّنَّاهُمْ فِی اْلأَرِْض مَا لَمْ 

لَّکُْم وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ َعَلیْهِم مِّدَْرارًا وَجَعَلْنَا اْلأَنْهَارَ تَجْرِی مِن نُمَکِّن 

 1تَحْتِهِمْ َفأَهَْلکْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
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م؟ قدر از امّتها را هالك کرديچهها آن آيا نديدند که پیش از»

ه به )قدرت و( اقتدار داده بوديم کها آن ر زمین به)امّتهايی( که د

درپی از ايم، و بارانهای پیشما )چنان قدرت و( اقتداری نداده

رودها را ها آن فرو فرستاديم، و از زير )آباديهای(ها آن آسمان بر

م، گاه آنان را به کیفر گناهاشان نابودشان کرديجاری ساختیم، آن

 «.ديگر را پديد آورديمگروهی ها آن و پس از

را مشّخص کرده که بگويد کجا « ایآيا نديده»منتقد اينجا 

به معنی « ألم يروا»ببینند. اشتباه هم دقیقاً همینجاست که 

الم تر کیف فعل باشد. همچون اصحاب فیل رسیدن خبر نیز می

ى الْکَافِرِينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَْلنَا الشَّیَاطِینَ عَلَيا ربك بأصحاب الفیل

 1تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

يم ای پیامبر!( آيا نديدی که ما شیاطین را بر کافران فرستاد»)

 «. را سخت برانگیزندها آن تا

 پس اين از اين.

 2قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُُروا کَْیفَ کَانَ عَاقِبَُة الْمَُکذِّبِینَ
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-ريد سرانجام تکذيبدر زمین گردش کنید، سپس بنگ»بگو:

 «.کنندگان چگونه بوده است

زات مجا، میندش در زبا گردم ند که مرر دارنتظات اياآين ا» 

چنین که رتیصو، در ين ببیننددتکذيب و ثر کفر ن را در اگذشتگا

يا و شهرها ن شداب نیست. خره مین قابل مشاهدی در زچیز

مین در ز سیلری و بیماو لزله و زثر جنگها ن در امادمردن مر

از  ادفری اهمه و نیست ر قايع منحصر به کفّاوين اما است اوان افر

با  ادثين حواتمامی عالوه د. بهگیربر میرا در ين دبی ار و يندد

 علل طبیعی قابل توجیه هستند.«

گويیم وجود چنین اشخاصی برای مسلمین ببینید، اگر می

شان چگونه غنیمت است، بیخودی نیست. مالحظه فرمايید که اي

سعی در گمراهی شخص مخاطبش دارد. با چه سخنان مفت و 

گويد: اندازد. ابتدا میارزشی که کودکان را نیز به خنده میبی

« چنین چیزی )مجازات گذشتگان( در زمین قابل مشاهده نیست.»

گیرد و علل طبیعی هست ولی همه را در بر می» گويد: سپس می

 «دارند.

ها اند؟ اينکه خدا روی آن سرزمینفکری کردهواقعاً ايشان چه 

کند؟ يا نه پالکاردی گذاری میاند عالمتکه با بال نابود گشته
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ای که از زمین ی صاعقهگذارد نابودشده به وسیلهمی برايشان

برخواسته؟ تصوّر حماقت ايشان واقعاً سخت و تصوّر سادگی 

ها تر. ملّتپذيرند سختدهند و میکسانی که حرفش را گوش می

کند همچون کافر شدند، خداوند مؤمنین را از آن ديار خارج می

کند. آن هم چه باليی؟ قوم نوح و لوط و .... سپس بال را نازل می

فرستد مگر نمی کس بالباليی که محقّق شده، چون خدا برای هیچ

اينکه آن قوم خودشان با اعمال نادرست، آن بال را بر خود مسجّل 

 کنند:

 1وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَْت أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُو عَن کَِثیرٍ

وهر مصیبتی که به شما رسد، به خاطر کارهايی است که انجام »

 «.گذردداده ايد, و)خداوند( از بسیاری )گناهان( در می

کند آن بال نازل شود. اما در اين می درنتیجه سنت الهی مقدّر

گذارد بال فرستاده شود يا از ی خداست که میمرحله نیز اجازه

قومی برداشته شود؛ چون در هر صورت اين خداست که آن 

دهد. را تغییر میها آن ها را گذاشته و خودش هرگاه بخواهدسنّت
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)که خود اين تغییرات نیز پیرو سّنتهای بزرگتری از جانب خدا 

 هستند(

ٍة إِلَّا ِبإِْذنِ اللَِّه وَمَن يُؤْمِن بِاللَِّه َيهْدِ قَلْبَُه مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَ

 1وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ َعلِیمٌ

 رسد، مگر به حکم )و فرمان( اهللهیچ مصیبتی )به انسان( نمی»

ه بکند، و اهلل و هرکس به اهلل ايمان آورد )اهلل( قلبش را هدايت می

 «.همه چیز داناست

 غییر و تحوّلی نخواهند داشت.سنن الهی که ت

 2فَلَن تَجِدَ لُِسنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لُِسنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

حال اين باليا به چه شکلی هستند؟ معلوم است که به شکل 

باليای طبیعی هستند، سیل برای قوم نوح، صاعقه برای قوم ثمود، 

برای پُمپئی و ... امکان ندارد  تندباد برای عاد، فوران آتشفشان

شود که چیزی غیر از باليای طبیعی باشد، انسان بسیار متعجّب می

قايع منحصر به وين ا»گويد: کند، که میاين شخص چه فکری می

«. دگیربر میرا در ين دبیار و ينداد از دفری اهمه و نیست ر کفّا
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آخر تو از  .«با علل طبیعی قابل توجیه هستندادث ين حوا»تمامی 

 دانی نابغه! باهوش! دکتر!.کجا می

 های ايشان را ببینیم:ی دُرافشانیادامه

وَکَمْ أَهْلَکْنَا مِن قَرْيٍَة بَطَِرتْ مَعِیشََتهَا فَتِلَْك مَسَاِکنُُهمْ لَمْ 

 1تُسْکَن مِّن بَعِْدهِمْ إِلَّا قَِلیلًا وَُکنَّا نَحْنُ الْوَارِِثینَ

عمت، نها )و آباديها(يی را که بر اثر فزونی ريهو چه بسیار از ق»

های )ويران مست و مغرور شده بودند، هالك کرديم؛ پس اين خانه

ها آن جز اندکی )کسی( درها آن شده ی( آنهاست، که بعد از

 «.بوديمها آن سکونت نکرد، و ما وارث

ا رد ثموم قوا خدوردن، نیان يمااکه بدلیل ه گفته شدآن قردر » 

 ست« :ه انها قابل مشاهداب آخری خانه هاد و کرد نابو

* أَجْمَِعینَ قَوْمَهُمْوَ اهُمْ رْنَفَانظُرْ کَْیفَ کَاَن عَاقِبَُة مَکْرِِهمْ أَنَّا دَمَّ

 مٍ يَعَْلُمونَةً لِّقَوْ لَآيَلِكَ فَتِلْكَ بُیُوُتهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَُموا إِنَّ فِی ذَ

و قومشان ها آن نگشان چه شد؟! ماپس بنگر عاقبت نیر»

ی آنهاست که به سزای هاهمگی را نابود کرديم. * پس اين خانه
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گمان در اين )ماجرا( کردند خالی مانده است، بیستمی که می

 1«.دانندای است برای گروهی که مینشانه

 مخالی قوان و يری وست که خانه هاامدّعی ا خدل قواز »محمّد 

 ست.«دم ايت مراهدت و لیلی بر عبردين و ا ندد دارجود وثمو

ها بوده و هايشان در دل کوهخانهها آن های ويران؟ اصالًخانه

 های ويران.جا بیان نشده خانههیچ

 2وَکَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُُیوتًا آمِنِینَ

 د(هايی )برای خوآنها با خاطری مطمئن و آسوده از کوهها خانه»

 « .تراشیدندمی

 ادامه؛

إِذْ * ابِرِينَالْغَ ا فِیإِلَّا عَجُوزً* وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ اْلمُرْسَِلینَ

مْ لَتَُمرُّوَن وَإِنَّکُ* ينَآَخرِثُمَّ دَمَّرْنَا الْ *نَجَّیْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ

 تَعْقِلُونَوَبِاللَّیْلِ أَفَلَا * عَلَیْهِم مُّْصبِحِینَ

اش و يقیناً لوط از رسوالن )ما( بود *. هنگامی که او و خانواده»

ماندگان بود. * را همگی نجات داديم. * مگر پیرزنی که از باقی

سپس ديگران را هالك کرديم. * و شما )پیوسته( صبحگاهان بر 
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گذريد. * و )همچنین( شامگاهان میها آن های شهرهای()ويرانه

  1نديشید؟!اآيا نمی

د )مثل عاا غضب خدرد موی که شهرهاه عا شدت ادياآين در ا»

نها آ و ازنند ببینند اتوست که میدم ايد مرط( در دلوم قود و ثموو 

مینها که زين سراکه چنین نیست. کجايند حالیدرگیرند! ت عبر

د جون وجهاای در بهاهیچ شهر يا خرارد؟ طّالعی ندن انااز آبشر 

چگونه ل باشد. حاآن قری عارد ادّموام قوابه ب وکه منسارد ند

 «؟دنزبیاموت ها عبره يددناو ين ناشناخته ها از انند امی تودم مر

 

شايد در بچّگی شما هم پیش آمده باشد که کسی شما را دنبال 

ايد و بعد چیزی فرستاده باشد و شما کاًل مسیر را اشتباه رفته

ايد. حکايت اين منتقد کردهايد، چرا که پیدا ندست خالی برگشته

 اش بیرون را نگاهی خانهکودکستانی نیز همین است. او از پنجره

اند، کند و انتظار دارد که ببیند قوم عاد و ثمود کجای زمین بودهمی

فرمايد در زمین بگرديد تا بیابید. و که اهلل متّعال میخبر از اينبی

مناطق زمین هنوز ناشناخته پیشتر نیز بیان کرديم که بسیاری از 
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-مانده است. اما ثمود و عاد و قوم لوط در کجا زندگی می

نیز باقی ها آن بینید که نشانمی سايت پايین آن را 4کردند؟؟؟در 

 مانده.

 عاد در يمن، لوط و ثمود در اردن:

/https://wbaseem.wordpress.com2013/06/06/االولي-عاد-

 الثانیه/-وعاد

http://wikifeqh.ir/ثمود 

-http://www.alarabiya.net/ar/last

/page2015/10/14/األردن-في-خربة-تظهر-بالقرآن-الملعونة-لوط-قوم-مدینة-

.html 

/m.com/quran/article-http://quran2520/مساكن-األحقاف-

 عاد-قوم

 شنای اروپايی، شهر فساد در ايتالیا، پُمپئی.ی آو يك نمونه

-stopped-time-disaster-http://karnaval.ir/pompeii

city-good/ 

 به آخرين بحث ايشان بپردازيم.

 ؟ستاالنه دکافر عاام قوم ایا قتل عاشبهه: آ

ح مطردی متعدّارد موآن در قردر يديد دقبل ت يادر آچنانچه » 

خاطر ط را بهلود و ثمود، عاح، نوم مثل قودی ياام زقوا اکه خده شد

ام قواين ابین که در درحالیست. ادهکرد کالً نابوری کفر يا ستمکا

گناه بیند که ادادهتشکیل مین کادکواد را فراز انیمی ود حد

در مخصوصاً ی، مع بشراجوم تمادم در کثر مروه ابعالو ند ادهبو

https://wbaseem.wordpress.com/2013/06/06/عاد-الاولي-وعاد-الثانيه/
https://wbaseem.wordpress.com/2013/06/06/عاد-الاولي-وعاد-الثانيه/
http://wikifeqh.ir/ثمود
http://www.alarabiya.net/ar/last-page/2015/10/14/مدينة-قوم-لوط-الملعونة-بالقرآن-تظهر-خربة-في-الأردن-.html
http://www.alarabiya.net/ar/last-page/2015/10/14/مدينة-قوم-لوط-الملعونة-بالقرآن-تظهر-خربة-في-الأردن-.html
http://www.alarabiya.net/ar/last-page/2015/10/14/مدينة-قوم-لوط-الملعونة-بالقرآن-تظهر-خربة-في-الأردن-.html
http://quran-m.com/quran/article/2520/الأحقاف-مساكن-قوم-عاد
http://quran-m.com/quran/article/2520/الأحقاف-مساكن-قوم-عاد
http://karnaval.ir/pompeii-disaster-time-stopped-good-city/
http://karnaval.ir/pompeii-disaster-time-stopped-good-city/


 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2903 

 

خويشند م قون گاربزن و صرفاً تابع عقايد گذشتگا، مع گذشتهاجو

به و يم ادهخذ کرن انماراپداز صرفاً ن را ينمادکه ن مثل ما مسلمانا

عظم اين بخش اتبعیت می کنیم. بنابراز آن ست اکه حق ن ين گماا

طبعاً و ند ارشمنی نددحقیقت که با ادی فرايا اند و دكيا کودم مر

رد موی نااتوای خدا ست. چرالت اعدف خالن ينام اقتل عاو جر ز

د نابو، را ندروبه جنگ حق مید که با عنا، کُفران سرآن، قری عاادّ

 «م.قواد فری ايت بقیهاهدای نمیکند تا عبرتی باشد بر

که شخصی در خودرويی به تنهايی نشسته و عمدی يا هنگامی

-میرد. اگر دو نفر باشند هردو نفر میزير تريلی برود، میغیر عمد 

ها آن میرند ولو نفر دوّم نقشی نداشته باشد. اگر کودکی نیز با

کار پرسد که اينآيد. چه کسی میمیها آن باشد، باز اين بال بر سر

شد؟ ی مقصّر کسی کشته میعادالنه نبوده و نبايد غیر از راننده

ين يك سنّت الهی است و تغییر و تبديلی کس چون اقطعاً هیچ

ايم که کسانی، از حوادث برای آن وارد نیست. البتّه بسیار ديده

برند، حال يا قبل از سقوط در درمیرانندگی سهمناك جان سالم به

آسايی صورت معجزهکه بهاندازند و يا ايندرّه خود را بیرون می

همین است. مگر نگفتیم که ماند. حکايت اقوام کافر نیز زنده می
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اين سّنتی الهی است و آن مردمان خودشان بر اثر اعمال خودشان 

 شوند:)همه يا فقط بزرگانشان( مبتال به بالی الهی می

 1وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَْت أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُو عَن کَِثیرٍ

ارهايی است که انجام وهر مصیبتی که به شما رسد, به خاطر ک»

 «.گذردداده ايد, و)خداوند( از بسیاری )گناهان( در می

اين مانند همان خودرويی است که راننده آگاهانه آن را زير 

فرستد که مردم چکار کنند برد. حال اهلل سبحان پیام میمی تريلی

ی مرگبار نشوند. مانند همان عالئم راهنمايی که در که دچار حادثه

تواند بگويد من آنچه از پدرانم شود. )کسی نمیمی ها استفادهجادّه

کنم چون اين حماقت ام را پیروی میی رانندگی آموختهدر زمینه

کاری محض است، چه بسا پدرش در زمینه رانندگی انسان درست

تواند به او استناد کند؟ قطعاً خیر... حال، کسی نبوده باشد، آيا می

آموزد... آيا هیچ منفعتی می کردنون طلبآمده که قوانین را بد

تواند بهانه بیاورد که، اگر من در هنگام رانندگی دچار شخص می

حادثه شدم تقصیر من نبوده بلکه من از پدرم اين را يادگرفته 

داند که اين بهانه، جز نق زدن چیز ديگری -بودم!! هر کودکی می

                                                           
 30. سوره الشوری، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2905 

 

-باشد و حالنیست، چون انسان بايستی در جستجوی علم درست 

دلیل ناآگاهی از که بهای برای اينکه خودش نخواسته، ديگر بهانه

دانسته پس مقّصر نیست، عالئم رانندگی تصادف کرده و چون نمی

 ماند.(نمی

ز برد، ااگر کسی ببیند که رهبرش دارد او را به سوی نابودی می

يابد همچون کسانی که سوار شود و نجات میماشین پیاده می

ی کشتی نوح شدند. و اگر اين کار را نکنند اهلل متّعال به زيباي

 کند:حالشان را در قیامت توصیف می

 1وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فََأضَلُّونَا السَّبِیلَا

 2ًرارَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَیِْن مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا َکبِی

يم، پروردگارا! ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کرد»و گفتند: 

 «.پس ما را از راه به در بردند)و گمراه کردند(

را به لعنتی ها آن را از عذاب دو چندان ده، وها آن پروردگارا!»

 «بزرگ )و سخت( لعنت فرما
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-گونه آشکار میماند؟ وقتی خداوند اينای میآيا هیچ بهانه

اه رفرمايد پیروی از سادات و بزرگان شما را نجات نخواهد داد. پس 

 نجات چیست؟

 "أَفَلَا تَتَفَکَّرُونَ"تفکّر 

 "أَفَلَا تَعْقِلُونَ"تعقّل 

 "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ"تدبّر 

ورزی و البته به روش نیکو و صحیح و نه از روی غرض

 جستجوی راهی برای رهايی از قید و بندهای دين.

کار است که اينفرمايد ممکنخیلی جالب است که منتقد می»

را  که اهلل متعال سرنوشت اسفبار آن مللدرحالی« جاهالنه باشد...

 فرمايد.که رسوالن به سويشان مبعوث شدند، بیان میبعد از اين

 اما پیرامون يکی از جمالت ايشان:

يم ادهذ کرخن انماراپداز صرفاً ن را ينمادکه ن »مثل ما مسلمانا

 نفاق راتبعیت می کنیم«. از آن ست اکه حق نين گماابه و 

دهد تا بلکه کالم بینید؟ چگونه خودش را از مسلمین قرار میمی

 پستش مؤثّر واقع شود؟

جناب منتقد! اگر تو همچون کودکی که هنوز دوران بحرانی 

اش را طی نکرده بدون تفکّر فقط پیرو آنچه هستی که به تو زندگی



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2907 

 

تلقین شده تا بلکه آن متاع اندکی که به تو وعده داده شده را 

دانی، کسب کنی و در عین حال خودت را نیز با مسلمین همراه می

 جز لقب منافق چیزی سزاوارت نیست.

یل دلاند، اين بهاگر کسانی امروز هستند که بدون تفکّر مسلمان

آن. و نه کالم قراند را از تفکّر دور کردهها آن آن علمايی است که

 گويد:داند که قرآن خود میخواند میکسی که قرآن را می

 1کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لَِّیدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِیَتََذکَّرَ أُولُو الَْألْبَابِ

تش کتابی است پر برکت، که آن را بر تو نازل کرديم، تا در آيا»

 «ند گیرند.تدبّر کنند، و خردمندان پ

-گونه توصیف میتا جايی که بندگان حقیقی اهلل متعال را اين

 کند:

 2وعباد الرحمن

 3وَالَّذِينَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِْم لَمْ يَخِرُّوا َعلَْیهَا صُمًّا وَعُْمیَانًا

و کسانی که چون به آيات پروردگارشان پند داده شدند، کر و »

 «.افتندنمی کور بر روی آن
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و گفت، امّا تچنین میاگر کالمت راست بود خود قرآن نبايد اين

-دروغگو هستی و بشنو وصفت را در کالم اهلل که جز او کسی نمی

 گونه حال زارت را وصف کند.تواند اين

مَا وَنفُسَهُمْ أَلَّا إِونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَُنوا وَمَا يَخْدَعُ

 أَلِیمٌ هُمْ َعذَابٌا وَلَ رَضًمَفِی قُلُوبِهِم مََّرضٌ فَزَادَهُمُ اللَُّه * رُونَيَشْعُ

الُوا إِنَّمَا لْأَرْضِ قَاا فِی سِدُووَإِذَا قِیلَ لَهُْم لَا تُفْ* بِمَا کَانُوا يَکْذِبُونَ

* نََيْشعُرُوا کِن لَّٰ  لَوَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُْفسِدُونَ * نَحْنُ مُصْلِحُونَ

 َن السُّفَهَاءُ أَلَا کَمَا آمَؤْمِنُأَنُ وَإِذَا قِیَل لَهُْم آمِنُوا کَمَا آمََن النَّاسُ قَالُوا

 آمَنُوا قَالُوا وا الَّذِينَ ا لَقُذَوَإِ* کِن لَّا َيعْلَمُونَٰ  إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاُء وَلَ

 *نُ مُسْتَهْزِئُونَنَّمَا نَحْإِکُمْ مَعَ  قَالُوا إِنَّاشَیَاطِیِنهِمْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى

لَئِكَ الَّذِينَ أُو* ونَعْمَهُمْ يَاللَّهُ يَْستَهْزُِئ بِهِْم وَيَمُدُّهُْم ِفی طُغْیَانِهِ

* هَْتدِينَکَانُوا مُ  وَمَا هُمْفَمَا َربِحَت تِّجَارَتُ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى

َذهَبَ اللَُّه  ا حَوْلَهُ ءَتْ مَضَامْ َکمَثَِل الَِّذی اسْتَوْقََد نَارًا َفلَمَّا أَمَثَلُهُ

هُمْ لَا مٌ عُْمیٌ فَ بُکْصُمٌّ* بِنُورِهِمْ وَتَرََکهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ

 .يَرْجِعُونَ

که دهند، در حالیآنان)به نظرشان( خدا و مؤمنان را فريب می»

فهمند. در دلهای آنان دهند ولی نمیان را فريب نمیجز خودش

هايی خاطر دروغبیماری است و خداوند بر بیماری آنان افزوده، و به
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 که بهگفتند، برايشان عذاب دردناکی است.* و هنگامیکه می

ما فقط اصالح »گويند: می« در زمین فساد نکنید»گفته شود: ها آن

فهمند. * همان مفسدانند؛ ولی نمیها آن آگاه باشید!«. * ايمکننده

که مردم ايمان بیاوريد؛ چنان» که به آنان گفته شود: و هنگامی

خردان آيا ايمان بیاوريم چنانکه بی»گويند: می« اندايمان آورده

دانند. همان نابخردانند؛ ولی نمیها آن آگاه باشید،« ايمان آوردند؟

ما »گويند: کنند، میا مالقات میکه افراد با ايمان ر* و هنگامی

کنند، های خود خلوت میکه با شیطان، و هنگامی«ايمايمان آورده

«.* کنیمما با شمايیم، ما فقط )آنها را ( مسخره می»گويند: می

-را در طغیانشان نگه میها آن کند، وخداوند آنان را مسخره می

گمراهی را به دارد تا سرگردان شوند. * آنان کسانی هستند که 

سودی نداد، و هدايت نیافتند. * ها آن هدايت خريدند، پس تجارت

داستان اينان همانند داستان کسی است که آتشی افروخته پس 

چون آتش اطراف او را روشن ساخت، خداوند نورشان را بگرفت و 

( کرانند، گنگانند، 17بینند رهايشان کرد.)های که نمیدر تاريکی

 1(18گردند.)ز نمیکورانند،پس با
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 دهیم...می ادامه

حال گروهی هستند که همگی سوار خودرو هستند و در الين 

باره فکرشان را به کار کنند ولی يك)جاده( مخالف رانندگی می

ارد وگردند و اند باز میاندازند و )توبه کرده( از راهی که رفتهمی

 ها داستان قومشوند. داستان اينالين موافقشان می

 السّالم( است:يونس)علیه

فَلَوْلَا کَانَتْ قَرْيٌَة آمَنَتْ َفنَفََعهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا 

 1حِینٍ کَشَفْنَا عَْنهُمْ عَذَابَ الْخِزِْی ِفی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَتَّْعنَاهُمْ إِلَى

ايمانشان پس چرا هیچ شهر)وآبادی( ايمان نیاورد که »

سودشان دهد، مگر قوم يونس، چون ايمان آوردند عذاب رسوا 

 یّنبر طرف کرديم ، و تا مدّتی معها آن کننده را درزندگی دنیا از

 «. مند ساختیمرا بهرهها آن

وقت است که بال برسد اصالح شويم، آناست قبل از اينکافی

ق شده است که خداوند نیز مطابق سّنتش، آن قوم را آنچه که محقّ

دارد. اين است رحمت خدا که ابتدای کالمش همواره مصون می

 کنیم.يادآور می
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 او رحمة را بر خود واجب نموده

رحمت را بر خود واجب نموده » 1نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ کَتَبَ عَلَى

 «است.

پاسخ اهلل چقدر زيباست اين کالم. هیچ چیزی را بدون سبحان

کند و همین نگذاشته و بلکه با مثالهايش مردمان را آگاه می

زمان موقعیّتی ها عبرتی است برای خردمندان و همداستان

 نیکوست برای گمراهی فاسقان و ملعونین.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَْحیِی أَن يَْضرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضًَة فَمَا فَوَْقَها فَأَمَّا 

نُوا َفیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الَْحقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ الَّذِينَ آمَ

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ِبهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ ِبهِ کَثِیًرا وَيَهْدِی بِهِ َکثِیًرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا 

  2الْفَاسِقِینَ

يا باالتر از آن مثال بزند ای راستی خداوند از اينکه به پشهبه»

دانند که آن )مثل( حق اند میکند. آنان که ايمان آوردهشرم نمی

گويند: است از طرف پروردگارشان و اما آنهان که کافرند می
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خداوند از اين مثل چه خواسته است؟ خداوند بسیاری را با آن 

آن کند، و تنها فاسقان را با گمراه، و گروه بسیاری را هدايت می

 «.سازدمی گمراه

 

 گیری:نتیجه

گیری، آوردن از آنجايی که مطالب منتقد در بخش نتیجه

گیرم که پردازيم و خود نتیجه مینمی است به آنمهمالت قبلی

 های در متنکه آنچه که او از آن، اين نتیجه را گرفته )بهانههنگامی

اين خود گیری او نیز باطل بوده و اين فصل( باطل است، پس نتیجه

 دلیلی بر الهی بودن قرآن است.

آورد، چیزی نیست جز آنچه که شبهاتی که منتقد امروز می

، سال است 1400گفتند و وسالم( میصالةکفّار زمان پیامبر)علیه

ان خواهند به قرآن گیر بدهند نیز آن سخنان را بر زبکسانی که می

باطن جزو آورند و اين در ظاهر چیز عجیبی است اما در می

 بديهیّات است. ابتدا به يك مثال دّقت کنید:

گويند که ببینید قرآن و بايبل )کتاب کفّار در طعنه به قرآن می

مقدّس يهود و نصاری( هردو مطالب مشابه دارند و اين يعنی قرآن 

کپی بايبل است و ما اين را با شواهد بسیاری که تفاوت بايبل و 
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-اردی هم که مشابه هستند میکنیم و درموقرآن است، رد می

شدن نیست بلکه به اين دلیل است که اين ی کپیگويیم اين نشانه

تعالی گیرد و آن هم ذات باریکالم از منبع مشابهی سرچشمه می

کند، تحريفی بوده که احبار و رهبان می است و در آنجا که تفاوت

 اند.يهودی و مسیحی در آن وارد کرده

از ها آن الم نیز همان است. اما منبعحالِ مخالفین اين ک

 کجاست؟

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِی لَأَُزيِّنَنَّ َلهُمْ فِی الْأَرْضِ وََلأُغْوِيَنَّهُْم 

 1أَجْمَعِینَ

ن گفت: پروردگارا ! به سبب اينکه مرا گمراه ساختی ، قطعاً م»

ها آن همگیدهم ، و )گناه و بديها( در زمین در نظرشان زينت می

 «.را گمراه خواهم کرد

 دشمن اول و آخر بشر، ابلیس.

 پس اين از اين.

اما از اوّلین روز تنزيل اين کالم مبارك تا به امروز منتقدان 

گويند اساطیر اولین است، يکبار گويند، يکبار میهربار چیزی می

                                                           
 39. سوره الحجر، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2914 

 

که گويند کسی او را آموخته و.... گويند او ديوانه بوده، يکبار میمی

های ناهمگون سمت اشاره دارند. تعدّد بهانه ها همه به يكتمام اين

 ورزند.چیزی است که با آن مخالفت میی صحّت آننشانه

ی کسی اين قرآن نه سحر است و از انسانی مجنون، نه آموخته

ردی متواند باشد که بر است و اساطیراالوّلین. آن جز کالم خدا نمی

نازل « امین»با لقب « محمد»ه اسم خلق بنیکوسرشت و خوش

وسالم(. در آن مثالهای زيادی آورده شده صالةگشته است)علیه

متشابهات هستند. آن تشبیهات برای ها آن است که برخی از

شوند و برای بسیاری سبب گمراهی. و بسیاری سبب هدايت می

شود که بخواهد آن متشابهات را براساس میل و می کس گمراهآن

 هوای خود تأويل کند.

هُوَ الَّذِی أَنزََل عََلیَْك الِْکتَابَ مِنُْه آيَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ اْلکِتَابِ 

وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ َفأَمَّا الَِّذيَن ِفی قُلُوبِهِْم زَْيغٌ فَیَتَّبِعُوَن مَا َتشَابَهَ مِنْهُ 

يلِِه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَُّه وَالرَّاِسخُونَ فِی ابْتِغَاءَ الِْفتْنَِة وَابْتِغَاءَ َتأْوِ

 1الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ ِعندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو اْلأَلْبَابِ
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، او کسی است که کتاب )قرآن( را بر تو نازل کرد. بخشی از آن»

اساس کتاب است. و ها آن است، که آيات محکم )صريح و روشن(

که دردلهايشان کژی و است. اما کسانی« متشابهات»)بخش( ديگر 

خاطر انحراف است، برای فتنه جويی )و گمراه کردن مردم( و به

کنند. و تأويل آن )به دلخواه خود( از متشابه آن پیروی می

د: گوينداند، و راسخان در علم میکه تأويل آن جز خدا نمیدرحالی

ما به همه آن )چه محکم و چه متشابه( ايمان آورديم، همه از »

 «.شوندو جز خردمندان متذکّر نمی« طرف پروردگار ماست

 حقیقتاً او فاسق و سزاوار جهنم خواهد بود.

  1وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكَ آيَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا يَکْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

ی روشنی بر تو نازل کرديم، و جز هاآينه که ما نشانهو هر »

 «.ورزدکفر نمیها آن فاسقان کسی به

 ونیا اين قرآنی است که تفکّر الزم دارد، کالمی که انسان را در د

کند و اگر آن را سرسری و بدون تفکّر قیامت سعادتمند می

با بخوانیم، بدون کوچکترين شکّی به جايی نخواهیم رسید و بلکه 

 خواندن آن گمراه نیز بشويم.
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  1کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لَِّیدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِیَتََذکَّرَ أُولُو الَْألْبَابِ

تش کتابی است پر برکت، که آن را بر تو نازل کرديم، تا در آيا»

 «.تدبّر کنند، و خردمندان پند گیرند

-نوشتار شخص محقّقی است که میی اين دانم که خوانندهمی

هايم را خواهد راه صحیح را تشخیص دهد. امیدوارم که نوشته

 شاءاهلل.بپذيرد و در او موثر واقع شود. ان

 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَِّة عَمَّا َيصِفُون

 وَسَلَامٌ عَلَى الُْمرْسَِلینَ

 2وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
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 ن تناقضات قرآدیگر : 18فصل 

 نويسنده: ايوب دلشاد

 

يکی ديگر از فصلهای کتاب )نقدی بر قرآن( با عنوان )ديگر 

اری شده است و مولف در طی آن سعی تناقضات قرآن( نام گذ

ت و کرده به مخاطبش اين نکته را القا کند که قرآن مملو از تناقضا

 اين معنی که برخی از آيات، از لحاظ معنی و مفهومست به هاتضاد

 با آيات ديگر همخوانی ندارد.

اين نوع قضاوت درباره قرآن بیانگراين است که دانش و آگاهی 

منتقد ما از علوم عربی در سطحی بسیار پايین قراردارد و او قبل از 

 پرداختن به نقد قرآن، زبان قرآن را نیاموخته است و تنها با نگاهی

گذرا بر ظاهر جمالت و کلمات، که کلمات از چه ريشه هستند و 

متضاد آن چیست و يا با نگاه بر مثبت يا منفی بودن جمالت، به 

اين نتیجه رسیده است که برخی آيات قرآن با هم متناقض هستند 

.البته اين نوع قضاوت درباره قرآن در دوره معاصر تازگی ندارد. چه 

کتابشان مملو از غلطهای اعرابی و  بسا منتقدانی که صفحات

ترکیبی است ولی باز هم با جسارت تمام به تخطئه قرآن پرداخته 

اند. برای مثال يکی از آنان ادعا میکند گذاشتن فتحه بر روی کلمه 
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( از اشتباهات 50)ضراء( در جمله )من بعد ضراء مسته( )فصلت آيه 

گذاشته شود. حال )ضراء( کسره ی قرآن است و بايد بر روی کلمه

آنکه جهالت مفرط، او را از اين قاعده غافل کرده که کلمه )ضراء( 

غیر منصرف و حالت جر آن با فتحه است )د. ابراهیم عوض.عصمه 

( 17.ص2005القرآن وجهاالت المبشرين. مکتبه زهراء الشرق. چاپ 

 يی از اين قبیل که اينجا محل برشمردنش نیست.هاو مثال

خته با جهالت، دشمنان اسالم را وا داشته است کینه توزی آمی

درصدد ايجاد شك و ترديد در اذهان ها که با سطحی ترين شبهه

مسلمان کم علم و ساده لوح برآيند و يکی از شبهات آنها، وجود 

سال، مولف 1500تناقض میان آيات قرآن است که بعد از حدود 

آن را کشف کتاب و همسنگرانش در اردوگاه الحاد و بی دينی، 

 کرده اند.

جای هیچ ترديدی نیست اگرکوچك ترين تناقضی در میان 

ی فصاحت و بالغت در عصر نزول قرآن هاآيات قرآن بود، اسطوره

که به دين اسالم نگرويدند و با تمام قوا سعی در رد و نقض قرآن و 

داشتند، در اين میدان  -صلی اهلل علیه وسلم  -تکذيب پیامبر

د و در اين کارزار، سنگر را تنها به سربازانشان در دادنمی جوالن

سپردند. آنان با سلیقه و قريحه عربی شان نمی امثال سها 21قرن 
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در برابر فصاحت و بالغت قرآن، درمانده شده راهی جز فرافکنی و 

نیافتند. و يا شعرا  -صلی اهلل علیه وسلم  -تهمت و افترا به پیامبر 

 عد از اسالم به اين مساله پی نبردند.ی ادبی بهاو ادبای دوره

گذشته از قرآن، کشف و شناخت تناقض در ساير متون فصیح 

عربی کاری دشوار و سنگین است و نیاز به پشتوانه غنی علمی در 

زمینه علوم مختلف عربی از قبیل: صرف و نحو و بالغت و لغت 

و...دارد مگر اينکه منتقد، جسارت، حماقت و جهالت را در هم 

راد آمیخته باشد و بی مهابا به اين عرصه وارد شود. يکی از اين اف

دکتر سها است که در ادامه پی خواهیم برد با سطحی نگری و 

غرض ورزی چه تناقضاتی را به قرآن نسبت داده است لذا با 

رار استعانت از اهلل متعال تناقضاتی که او کشف کرده مورد بررسی ق

او  ادعای او چقدر صحت دارد و شیوه نقدخواهیم داد تا بدانیم اين 

بر چه اساسی استوار است و ارزش و اعتبار نقد او در چه حدی 

 است؟

 شبهه: تناقضات )ناسخ و منسوخ(

صلی اهلل –در ابتدای اين فصل مولف مدعی شده که )پیامبر 

بسیاری از تناقضات قرآن را با روش نسخ حل کرده  -علیه وسلم

ه بحث ناسخ و منسوخ در قرآن زده باشد . است( تا طعنه ای هم ب
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در فصل سوم کتاب به طور مفصل به بحث ناسخ و منسوخ پرداخته 

شد و به شبهات حول آن پاسخ داده شد و بیان شد که مصالح 

انسان به نسبت اشخاص و احوال و زمانها متفاوت است.دکتر به 

از بیمارش تا زمانی که بیمار است دارو تجويز میکند ولی پس 

کند مادر به فرزندش ابتدا شیر و می کسب سالمتی دارو را قطع

تواند می دهد ولی پس از رشد و بلوغ، فرزندشمی غذاهای سبك

 ديگر غذاها را هم بخورد. 

آموزد می معلم به دانش آموز مبتدی ابتدا مسائل سهل و ساده

سپس به تدريج و به اندازه رشد عقلی و قوه درکش مسائل مشکل 

آموزد لذا منسوخ شدن برخی از آيات، می پیچیده تر را به اوو 

 بیانگر سیر تشريعی اسالم و حکمت الهی در تربیت انسان است.

سپس مولف ادعا کرده است که به غیر از تناقضات حل شده 

ی خبری هاتوسط بحث ناسخ منسوخ،)تناقضات زيادی در جمله

قض و متضاد باشند قرآن وجود دارد و هر گاه دو جمله خبری متنا

حداقل يکی از آن دو خطاست(سپس به عنوان اولین تناقض، با 

ايراد اين سوال که )آيا از شر از خدا سرچشمه میگیرد؟( مدعی 

آوريم می شده که بین دو آيه پشت سر هم سوره نسا که در ذيل

 تناقض وجود دارد:
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للّهِ وَإِن تُصِبْهُْم سَیِّئَةٌ إِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ َهذِهِ مِنْ عِندِ ا

يَقُولُواْ هَذِِه مِْن عِندَِك قُْل کُلًّ مِّنْ عِنِد اللّهِ فَمَا لِهَؤُالء الْقَوِْم الَ 

 1يَکَادُونَ يَفْقَهُوَن حَدِيثًا

گويند اين از جانب اگر ]پیشامد[ خوبى به آنان برسد مى»

اين از طرف گويند اى به ايشان برسد مىخداست و چون صدمه

توست بگو همه از جانب خداست ]آخر[ اين قوم را چه شده است 

  «خواهند سخنى را ]درست[ دريابندکه نمى

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَِن اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئٍَة فَمِن 

 2نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَکَفَى بِاللّهِ َشهِیدًا

رسد از جانب خداست و آنچه از هر چه از خوبیها به تو مى» 

رسد از خود توست و تو را به پیامبرى براى مردم بدى به تو مى

  «فرستاديم و گواه بودن خدا بس است

 گويد هم خیر ومی 78حال منتقد ما براين باور است که : )آيه 

ز ايد تنها خیر گومی آيند دقیقا در آيه بعدیمی هم شر از طرف اهلل

 گیرد.(می اهلل ريشه

 پاسخ شبهه :

                                                           
 .78. نساء،  1

 .79. نساء،  2
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پردازد بخشی از مساله معروف می مساله ای که اين آيات به آن

« جبر واختیار»يا « قضا وقدر»در تاريخ جدل و فلسفه است به نام 

 ولی قرآن با بساطت و وضوح و به دور از تعقید و غموض به آن

ها افتد ، اهلل اولین و تنمی پردازد که هر آنچه در جهان اتفاقمی

فاعل آن است. ممکن است انسان به خیر و خوبی روی بیاورد و با 

اتخاذ اسبابی که خداوند آن را وسیله رسیدن به خیر قرار داده 

قصد رسیدن به خیر را داشته باشد ولی تحقق وقوع خیر با اراده 

جود جهان واهلل انجام میگیرد زيرا هیچ قدرتی غیر از قدرت اهلل در 

 ندارد که اشیاء و وقايع را به انجام برساند. همچنین ممکن است

انسان با انجام اعمالی که نتیجه آن شر است به شر روی بیاورد 

 ولی وقوع عملی شر وپیدايش آن نیز تنها با اراده خدا تحقق

هلل يابد و در هردو صورت تحقق و قوع و ايجاد و انجام از جانب امی

مان مساله ايست که آيه اول در صدد تثبیت آن در است و اين ه

 دلهاست که:

 «.بگو همه از جانب خداست»قُلْ کُلًّ مِّنْ ِعندِ اللّهِ 

اما آيه دوم حقیقت ديگری را که هیچ تداخلی با حقیقتی که  

آيه اول ندارد تبیین میکند و هرکدام در يك وادی است. و آن 

بر خیر راهنمايی و از شر  حقیقت اين است که خداوند انسان را
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برحذر داشته است حال اگر انسان در صدد رسیدن به خیر و خوبی 

و دوری از شر باشد، خداوند هم ياور اوست ولی اگر انسان در صدد 

رسیدن به خیر نباشد و از شر دوری نکند در اين هنگام است که 

 رسد که در اين صورت حقیقتا سیئه تنها ازمی سیئه و شر به او

 جانب خودش به او رسیده است: 

ن ئٍَة فَمِن سَیِّمِكَ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَِن اللّهِ وَمَا أَصَابَ

 نَّفْسِكَ

چه از  رسد از جانب خداست و آن به تو مىها هر چه از خوبی»

 «.رسد از خود توست بدى به تو مى

خالق خاك برای مثال اهلل برای امر زراعت سنتی قرار داده و 

دانه و رطوبت است حال اگر کشاورزی کاشت نکند يا داشت خوبی 

 نداشته باشد، خسارت تنها از جانب خودش به او رسیده است

شود انسان می همچنین طبق فرمايش اهلل ارتکاب گناه باعث

ر دشود چنانکه اهلل « سیئه»گرفتار مصیبتها و گرفتاريها يا همان 

  سوره شوری میفرمايد:

 1مَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ َفبِمَا کَسَبَْت أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُو عَن کَِثیرٍوَ

                                                           
 .30. شوری،  1
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و هر ]گونه[ مصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود »

 «گذردشماست و ]خدا[ از بسیارى درمى

.( بیانگر وَمَا أَصَابَكَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَلذا اين آيه و آيه )

شود می واحد است که کوتاهی و قصور وگناه باعثيك موضوع 

انسان گرفتار باليا و بديها شود چنانکه امام ترمذی در حديثی ازابو 

 –صلی اهلل علیه وسلم  -موسی االشعری روايت میکند که پیامبر 

اليصیب عبدا نکبه فما فوقها اودونها الّا بذنب وما يعفوا فرمودند: 

  1اهلل عنه اکثر

بت کوچك يابزرگی جز به سبب گناه به انسان هیچ مصی»

 «.گذرد بیشتراستمی نمیرسد وآنچه خداوند از آن در

بیانگر اين است  78توان پی برد آيه می با اندکی درنگ و تدبر

بگو همه از ) که خیر و شر از حیث خلق و ايجاد از جانب خداست:

و  کند که قصورمی براين موضوع داللت 79( وآيه جانب خداست

چه از  هرگناه باعث میشود انسان گرفتار شر و مصیبت شود: )

رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو به تو مىها خوبی

( لذا میان اين دو نه تنها تناقضی وجود رسد از خود توستمى

                                                           
 .3252. ترمذی حديث شماره  1
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ندارد بلکه اعجازی ديگر از آيات قرآن هستند که در چند عبارت 

آورده اند. حال سها و سهاها را )چه کوتاه دنیايی از معانی را جمع 

 .(خواهند سخنى را ]درست[ دريابندکه نمى شده است

 

 امر به کار زشتشبهه: 

ف در شبهه دوم با عنوان )آيا خدا به کار زشت امر میکند؟( مول

مدعی شده در دو آيه ذيل تناقض وجو دارد که )هم گفته شده خدا 

 که خدا امر به کار زشتکند و هم گفته شده نمی به کار زشت امر

 کند(می

  آيه اول:

نَّ مَرَنَا بِهَا ُقلْ إِوَاللُّه أَ اءنَاا آبَوَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدَْنا عَلَْیهَ

 عْلَمُونَتَا الَ  مَاللّهَ الَ َيأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ 

 پدران خود را بر آن يافتیم وگويند و چون کار زشتى کنند مى»

ن خدا ما را بدان فرمان داده است بگو قطعا خدا به کار زشت فرما

  «دهیددانید به خدا نسبت مىدهد آيا چیزى را که نمىنمى

  آيه دوم:

یهَا فَحَقَّ فِفَسَقُوْا یهَا فَرَفِوَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّْهلِكَ قَرْيًَة أَمَرْنَا مُتْ

 لْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیًراعَلَیْهَا ا
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 به ثروتمندانش امر شهرى را هالك کنیماراده کنیم که و چون »

ب بر تا در آن به انحراف ]و فساد[ بپردازند و در نتیجه عذامیکنیم 

  «کنیم وآن ]شهر[ الزم گردد پس آن را ]يکسره[ زير و ر

 پاسخ شبهه:

دراين هیچ شکی نیست که اهلل هیچ گاه بندگانش را به فسق و  

 فساد و فحشا، امر نمیکند و اين مطلب برای هر انسان خدا باوری

بديهی و مسلم است بنا براين اولین آيه ای که مولف به آن 

رويم سراغ آيه دوم می استشهاد نموده نیاز به توضیح ندارد لذا

 شده است : ونوع ترجمه ای که از آن ارائه

توان به اين می با مطالعه تفسیر اين آيه در تفاسیر مختلف

تواند توجیهی و به معنی دستور می «امر»نتیجه رسید که واژه 

ابن تواند به معنی امر قدری باشد )می نیز باشد همانند آيه اول، و

د .جل2000کثیر ، تفسیر القرآن العظیم. موسسه قرطبه . چاپ اول .

 (462. ص 6

علم ازلی اش میدانست مردمان شهری که  که اهلل در به اين معنا

 خواهان هدايت نیستند و خوش ی صالح وهاو رو شدند انسان زير

دارند لذا اهلل که از اين مساله نمی گذرانشان را از فسق و فجور باز

داشت تا به  آگاه است به صورت قدری، مترفین آن جامعه را وا
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تا موجبات هالکت گروهی برای اهالی آن فجور بپردازند  فسق و

اين همان معنايیست که ترجمه ارائه شده به  شهر فراهم شود. و

ترجمه « وا میداريم»به « امرنا»آن داللت میکند. البته اگر فعل 

همانطورکه اين آيه در نرم افزار قرآنی « امر میکنیم»شود نه 

ام ترجمه ، که مولف نیز در اين کتاب قطورش تم« پارس قرآن»

 آيات را از آن اقتباس کرده چنین ترجمه شده است :

گذرانانش را وا  و چون بخواهیم شهرى را هالك کنیم خوش)

اب داريم تا در آن به انحراف ]و فساد[ بپردازند و در نتیجه عذمى

 (بر آن ]شهر[ الزم گردد پس آن را ]يکسره[ زير و زبر کنیم

اه ات را ازاين ترجمه به دلخوولی منتقد امانت دار ما بعضی کلم

خوش گذرانانش را وا »خود تغییر داد تا به گمانش اگر به جای 

بیاورد، شايد بتواند « به ثروت مندانش امر میکنیم» ،«میداريم

 مخاطبانش را بهتر متقاعد کند که در قرآن تناقض وجود دارد.

 هاما زيباترين تفسیری که همه مفسرين باالتفاق درباره اين آي

( اين یهَافِقُوْا فَسَأَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَارائه کرده اند اين است که عبارت )

است که : خوش گذارانشان رابه طاعت دستور دادم ولی آنان 

سرپیچی کردند )طبری. ابن جرير .جامع البیان . دار هجر. چاپ 

 ( 528.ص14. جلد 2001اول . 
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ه او : ب ُه فَعَصانی( يعنیشود : )اَمَرتُمی مانند اين جمله که گفته

دستور دادم ولی او سر پیچی کرد. واضح است که گوينده جمله به 

دهد نه به عصیان وسر پیچی. کما اينکه معنای می اطاعت دستور

، خروج از طاعت وسرپیچی است )ابن «فسق»لغوی واژه 

منظور،لسان العرب.دار احیاء التراث.چاپ 

 ( 263.ص10.جلد1999سوم.

 ه اهلل میفرمايد:همچنانک

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ 

 1الْجِنِّ فَفََسقَ عَْن أَمْرِ رَبِّهِ

و ]ياد کن[ هنگامى را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده »)

از  کنید پس ]همه[ جز ابلیس سجده کردند که از ]گروه[ جن بود و

 «.فرمان پروردگارش سرپیچید

( به بِّهِنْ أَمْرِ رَعَسَقَ فَفَ) ( وأَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفََسقُواْ فِیهَالذا آيات: )

يك معنا و مفهوم اشاره میکند که خوشگذارنان و ثروتمندان )در 

 آيه اول ( و شیطان )در آيه دوم( از دستور خدا سرپیچی کردند. 

                                                           
 .50. کهف،  1
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 (هَا فِیقُواْأَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَیر آيه )ابن کثیر نیز در تفس

ابن ابَ( )لعَذاگويد: )اَمَرَهُم بالطاعَه فَفَعَلوالفَواحِشَ فَاستَحُوا می

د .جل2000کثیر ، تفسیر القرآن العظیم. موسسه قرطبه . چاپ اول .

( يعنی : خداوند آنانرا به طاعت دستور داد ولی آنان 462. ص 6

 شدند لذاسزاوار عذاب شدند.ا همرتکب فاحشه

ر لذا با اين تفاصیل پی برديم میان اين دو آيه ای که مولف ذک

 کرد هیچگونه تناقضی وجود ندارد.

 

 شبهه: کور یا نابینا بودن کافران

يکی ديگر از موضوعاتی که به عنوان تناقض در کتاب آورده 

است که شده مساله کور يا بینا بودن کافران و مجرمان در قیامت 

 گويند که مجرمان در قیامت نا آگاهمی به گمان مولف )بعضی آيات

و کورند ولی آيات متعدد ديگری میگويندکه در قیامت چشم 

شوند.( و به گمان او می شود وبه حقايق آگاهمی مجرمان تیزبین

 کند:می آيات ذيل بر کور بودن مجرمان داللت

 1َو فِی اآلخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَِبیلًاوَمَن کَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَى فَهُ

                                                           
 .72. اسراء،  1
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 هر که در اين ]دنیا[ کور]دل[ باشد در آخرت ]هم[ کور]دل[ و»

  «گمراهتر خواهد بود

 1فَعَمِیَتْ عََلیْهِمُ الْأَنبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا َيتَسَاءلُونَ

پس در آن روز اخبار بر ايشان پوشیده گردد و از يکديگر »

  «توانند بپرسندنمى

 گويد آنان در قیامت کامال بینايند:می واين آيات نیز 

لَقَدْ کُنتَ فِی غَفْلَةٍ مِّنْ هََذا فَکَشَفْنَا عَنَك غِطَاءكَ فََبصَرُكَ 

 2الْیَوْمَ حَِديدٌ

گويند[ واقعا که از اين ]حال[ سخت در غفلت بودى به او مى]»

ات امروز شمانت[ برداشتیم و ديدهات را ]از جلوى چو]لى[ ما پرده

  «تیز است

وَلَوْ تَرَى ِإذِ الْمُجْرِمُوَن نَاِکسُو رُؤُوسِهِْم عِنَد رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا 

 3وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

و کاش هنگامى را که مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را »

گويند[ پروردگارا ديديم و ديدى ]که مىاند مىزير افکندهبه 

                                                           
 .66. قصص،  1

 .22. ق،  2

 .12. سجده،  3
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شنیديم ما را بازگردان تا کار شايسته کنیم چرا که ما يقین 

 «.داريم

 جواب شبهه:

در اين هیچ شکی نیست ، انسانهايی که در زندگی دنیا غرق تن 

پرستی و شهوات هستند و چشم سر )بصر( و چشم دل )بصیرت( 

ر بال بر وجود اهلل کور است، در قیامت عالوه شان از ديدن آيات د

رسد که همانا می عذاب جهنم به عذابی از جنس گناهشان به آنان

 125و 124نابینايی و محرومیت از نعمت بصر است چنانکه آيات 

 سوره اسرا به آن داللت میکند. اما 72سوره اسرا و 97سوره طه و

 وباره و سر برآوردناين مساله مربوط به زمان حشر وزنده شدنِ د

از گورها و برده شدن به سوی صحرای محشراست ))طبری. ابن 

 ( 93. ص 15. جلد2001جرير .جامع البیان . دار هجر. چاپ اول . 

که به سبب پريشانی و آشفتگی، حواس ايشان و چشم و گوش 

افتد ولی بعد از مدتی اهلل، چشم و گوش و می و زبانشان از کار

نند کردند مشاهده کمی گرداند تا آنچه قبال انکاریم زبانشان را بر

شنوند و ابراز ندامت و می بینند و شیهه آن رامی لذا جهنم را

پشیمانی میکنند. چنان که آيات دسته دومی که مولف به آن 

 استدالل کرد از اين جمله است. 
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ابن جرير طبری روايتی از ابن عباس نقل کرده است که درباره 

 به ظاهر متناقض گفت: اين آيات 

 ال يَرَون شیئاً يُسِرُّهُم

 « بینند.نمی مجرمین در قیامت چیزی که خوشحالشان کند»

 ی هولناك حساب و کتاب و آتش جهنم راهايعنی تنها صحنه

 بینند. )طبری. ابن جرير .جامع البیان . دار هجر. چاپ اول .می

 ( 93. ص 15. جلد2001

 شده است که فرمود:همچنین از عکرمه نقل 

 ی رام چیزمجرمان جز جهن« »عُمِیَ عَلَیهِ کُلُّ شَی ٍء الّا جهنمَ 

))ابن کثیر ، تفسیر القرآن العظیم. موسسه قرطبه . بینندنمی

 (.379. ص 9.جلد 2000چاپ اول .

 بنابراين میان آيات ذکر شده هیچ گونه تناقضی مشاهده

ه هرگونه تضاد و اضطرابی ب شود و قرآن ، کالم اهلل است و ازنمی

 دوراست زيرا قرآن کتابی است که :

 1أُحْکِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصَِّلتْ مِن لَّدُنْ حَِکیمٍ خَِبیرٍ 

                                                           
 .1. هود ، 1
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آيات آن استحکام يافته سپس از جانب حکیمى آگاه به »

 «.روشنى بیان شده است

توانند قرآن را بفهمند نمی و انسانهای کم علم و سطحی نگر

را فبرای فهم قرآن ابتدا بايد ابزار الزم و علوم مربوطه را زيرا 

 گرفت و بعد از کسب اين ابزار با تدبر در آيات قرآن نگريست تا

پیوستگی و هماهنگی آيات قرآن را دريافت و به اين نتیجه رسید 

 که اختالف و تناقض شايسته کالم بشر است نه کالم اهلل.

آنَ وَلَْو َکانَ مِنْ ِعندِ َغیِْر اللِّه لَوَجَدُواْ ِفیهِ أَفَالَ يَتَدَبَّرُونَ الُْقرْ

 1اخْتِالَفًا َکثِیرًا

انديشند اگر از جانب غیر خدا بود آيا در ]معانى[ قرآن نمى»

  «يافتندقطعا در آن اختالف بسیارى مى

 

 شبهه: حساب و کتاب مجرمان در قیامت 

آيا در قیامت کند که : می در ادامه مولف سوالی را مطرح

کنند؟ و مدعی شده است در می مجرمان سوال و جواب )گفتگو(

                                                           
 .82. نساء،  1
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رابطه با اين موضوع بین آيات، تناقض وجود دارد و طبق آيات 

 ذيل، سوال و جواب )گفتگو( نمیکنند:

 1وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَیَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ اْلمُرْسَِلینَ 

 2اْلأَنبَاء يَوْمَئٍِذ َفُهمْ لَا يَتَسَاءلُونَفَعَمِیَتْ عَلَْیهِمُ 

فرمايد دهد و مىمى و روزى را که ]خدا[ آنان را ندا در»

  «فرستادگان ]ما[ را چه پاسخ داديد

س در آن روز اخبار بر ايشان پوشیده گردد و از يکديگر پ»

  «توانند بپرسندنمى

 3یْنَهُمْ يَوْمَِئذٍ وَلَا يََتسَاءلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّوِر فَلَا أَنسَابَ بَ

 پس آنگاه که در صور دمیده شود ]ديگر[ میانشان نسبت»

 «پرسندخويشاوندى وجود ندارد و از ]حال[ يکديگر نمى

 5هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ 4وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمَُکذِّبِینَ

                                                           
 .65. قصص، 1

 .66. قصص، 2

 .101. مومنون،  3

 .34. مرسالت،  4

 .35. مرسالت،  5
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که دم  اين روزى است» «کنندگانآن روز واى بر تکذيب»

  «زنندنمى

سپس آيات ذيل را بیانگر سوال و جواب و گفتگوی مجرمان، و 

 داند:می در تضاد با آيات مذکور

 1وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعٍْض يََتسَاءلُونَ

آورند ]و[ از يکديگر و بعضى روى به بعضى ديگر مى»

 «پرسندمى

بِهَذَا الُْقرْآنِ وَلَا بِالَّذِی بَیْنَ يَدَْيهِ وَلَوْ وَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ 

تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ِعندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعُْضهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوَْل 

 2يَقُولُ الَِّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيَن اسْتَکْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَُکنَّا مُؤْمِنِینَ

 الَّذِينَ اسْتَْکبَرُوا ِللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاُکمْ عَنِ قَالَ

 3الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءکُم بَلْ کُنتُم مُّجْرِمِینَ

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيَن اسْتَْکبَرُوا بَْل مَکْرُ اللَّْیلِ وَالنََّهارِ إِذْ 

فُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النََّدامََة لَمَّا رَأَوُا تَأْمُرُونَنَا أَن نَّکْ

                                                           
 .27. صافات،  1

 .31. سبا،  2

 .32. سبا،  3
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الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَْغلَالَ فِی أَعَْناقِ الَّذِينَ کَفَرُوا هَْل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کَانُوا 

 1يَعْمَلُونَ

و کسانى که کافر شدند گفتند نه به اين قرآن و نه به آن »

 ]توراتى[ که پیش از آن است هرگز ايمان نخواهیم آورد و اى کاش

اند شدهبیدادگران را هنگامى که در پیشگاه پروردگارشان ازداشت

ديدى ]که چگونه[ برخى از آنان با برخى ]ديگر جدل و[ گفتگو مى

کنند کسانى که زيردست بودند به کسانى که ]رياست و[ برترى مى

  «شما نبوديد قطعا ما مؤمن بوديمگويند اگر داشتند مى

کسانى که ]رياست و[ برترى داشتند به کسانى که زيردست » 

ه گويند مگر ما بوديم که شما را از هدايت پس از آنکه ببودند مى

  «سوى شما آمد بازداشتیم ]نه[ بلکه خودتان گناهکار بوديد

و کسانى که زيردست بودند به کسانى که ]رياست و[ برترى »

گويند ]نه[ بلکه نیرنگ شب و روز ]شما بود[ آنگاه که شتند مىدا

کرديد که به خدا کافر شويم و براى او همتايانى قرار ما را وادار مى

دهیم و هنگامى که عذاب را ببینند پشیمانى خود را آشکار کنند و 

                                                           
 .33. سبا،  1
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نهیم آيا جز به سزاى اند غلها مىدر گردنهاى کسانى که کافر شده

  «رسنددادند مىىآنچه انجام م

 پاسخ شبهه : 

همان طورکه قبال نیز بیان کرديم قیامت، طوالنی و دارای 

ی گوناگونیست از قبیل بر پا شدن قیامت، زنده هامراحل و صحنه

شدن دوباره، حساب و کتاب و دادن کارنامه اعمال ، احتجاج و 

معذرت خواهی ، مهر زدن بر دهانها، سخن گفتن اعضا ،برده شدن 

و صحبتهايی ها آن يی از درونهاه سوی بهشت يا جهنم ، صحنهب

ضای که میان بهشتیان يا دوزخیان و... لذا هر دسته از آيات به اقت

کند. می ی خاصی از آن را توصیفهاسیاق و فضای سوره، صحنه

لذا در آيات مربوط به نفخه ثانی و مراحل آغازين حشر سوال و 

از جمله آيات دسته اولی که مولف  جواب و گفتگويی در کار نیست

ز ذکر کرده است. اما در هنگامه داده شدن کارنامه اعمال و بعد ا

ها و انکار کردنها و معذرت خواهیها آن، گفتگوها دلیل تراشی

 شود که آيات دسته دومی که مولف ذکر کرد از اين نوعند.می آغاز

حی که در اما منتقد ما پیش دستی کرده به زعم خود به توضی

باال آورديم، پاسخی ارائه کرده است که به هیچ اساس و توجیه 

 گويد: می علمی ندارد. او
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ممکن است برای رفع مشکل گفته شود که عدم گفتگو در 

قصص در پاسخ به خدا و در  66ی موارد خاصی است مثال در آيه

سوره مومنون، در شروع قیامت، اما اين سخن مردود  101آيه ی

بکار برده شده که مفهوم « يومئذ»ن در هر دو مورد کلمه است چو

عام و کلی در خطاب به قیامت است و در تمامی آيات قیامت، 

 منظور از يوم، روز قیامت است ثانیا اگر منظور وقت خاص باشد و

لغت عام يومئذ بکار برده باشد، آيات فوق دارای يك ايراد مهم 

از بالغت است برای بیان  کالمی است که موجب ابهام شده و دور

 شد.می بکار برده« حین يا وقت»وقت خاص بايد لغتی مثل 

لغتی عام و کلی است و آن را « يومئذٍ»او بر اين باور است که 

معنا کرده است .جای بسی تعجب است که او تفاوت میان « آنروز »

يعنی آنروز را نمیداند.يوم يك مفهوم « يومئذٍ»يعنی روز و « يوم »

کند ولی يومئذٍ يك می داللتها ی و عام است که به همه روزکل

مفهوم خاص و محدود را میرساند و از ترجمه ای که خودش ارائه 

داده واضح و مشخص است. شايد منتقد ما نمیداند که در کلمه 

، يوم مضاف و ِاذ مضاف الیه واِذ هم به جمله ای که در « يومئذٍ»

است لذا يوم که نکره و دارای  عوض تنوين حذف شده اضافه شده

مفهوم کلی و عام بود با اضافه شدن به معرفه ، خودش نیز معرفه 
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ها شد. کافیست در ساده ترين کتب نحو دنبال اقسام معرفه

« معرَّف باالضافه است»بگرديم خواهیم ديد يکی از اقسام آن 

ی و نه در اين آيات و نه هیچ جای ديگر مفهوم کل« يومئذٍ »بنابراين 

 عام را نمیرساند.

فَإِذَا ی سوره مومنون قرينه 101عالوه براين توضیحات ، درآيه 

ام با وضوح تم« آنکاه که در صور دمیده شود»نُفِخَ فِی الصُّورِ

کند که عدم سوال و جواب در هنگامیست که در صور می مشخص

 شود.می دمیده

با نگاهی به آيات قبلی و بعدی به  ﴾مرسالت34و 35ودر آيات 

 توان پی برد که اين آيات آن هنگامی که که کار از کارمی راحتی

گذرد و سوال و جوابها و دلیل تراشیها و معذرت خواهیها می

 سودمند نیست به تصوير کشیده است.

کند که آيه می همچنین سیاق آيات در سوره صافات مشخص

سوره سبا ، کشمکش و  33-32-31اين سوره به مانند آيات 27

کشد می ی میان مستضعفان و مستکبران را به تصويرهاسرزنش

 داند.می که هر گروه، ديگری را مقصر وضع موجود
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بنابراين پی برديم که منتقد ما از ابتدايی ترين معلوات در 

گويد می زمینه قواعد عربی تهی است ولی باز هم با جسارت تمام

 ايراد مهم کالمی است.!!!!!:اين آيات دارای 

 

 

 شبهه: عذرخواهی کافران در قیامت

 کند برخی آياتمی سپس مولف سوالی مطرح کرده و گمان

کنند ولی آيات می گويند گناهکاران در قیامت عذر خواهیمی

 ديگر اين موضوع را نفی کرده است.

 پاسخ شبهه: 

ايراد قبلی پاسخ اين شبهه نیز تقريبا شبیه پاسخی است که به 

ه کاو داديم به اين معنی که قیامت مراحل و مواطن گوناگونی دارد 

شود زيرا می در برخی از آن سخن گفتن و معذرت خواهی محقق

بیند لب به می وقتی انسان تمامی حقايقی که قبال انکار میکرد

 گويد: می معذرت خواهی باز میکند ولی بعد از آنکه اهلل به مجرمان
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برويد[ در آن گم شويد و با من »]1ا فِیهَا وَلَا تَُکلِّمُونِاخْسَؤُو

 « سخن مگويید

 ديگر سخن گفتن و معذرت خواهی منتفی است. 

ضای فبنا براين، هريك از آيات، با قرينه ما قبل و بعد و سیاق و 

 سوره به مرحله خاصی اشاره دارد.

 

 شبهه: سوال از گناهکاران

 کند که: آيا در قیامت از گناهمی سپس مولف اين سوال را مطرح

 شود؟ و بر اين باور است که : )بعضی آياتمی گناهکاران سوال

 گويند که در قیامت از مجرمان در مورد اعمال خطايشان سوالمی

گويند که در قیامت مجرمان از می شود ولی آيات متعدد ديگرنمی

 شوند.می اعمال و گناهانشان مورد سوال واقع

 اه او اين آيه بیانگر سوال نشدن است :از ديدگ

 2فَیَوْمَئِذٍ لَّا يُْسأَُل عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

  «در آن روز هیچ انس و جنى از گناهش پرسیده نشود» 

                                                           
 .108. مومنون،  1

 .39. رحمن،  2
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 وآيات ذيل نیز بیانگر سوال شدن : 

 1اْلمُرْسَِلینَفَلَنَسْأَلَنَّ الَِّذينَ أُرْسَِل إِلَیْهِْم وَلَنَسْأَلَنَّ 

پس قطعا از کسانى که ]پیامبران[ به سوى آنان فرستاده »

 اند خواهیم پرسید و قطعا از ]خود[ فرستادگان ]نیز[ خواهیمشده

 «.پرسید

 2فَوَرَبِّكَ لَنَسْأََلنَّهُمْ أَجْمَِعیْنَ

 3عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ 

 « .خواهیم پرسیدپس سوگند به پروردگارت که از همه آنان »

 «دادندز آنچه انجام مىا»

وَيَجْعَلُونَ لِمَا الَ يَعْلَمُوَن نَِصیبًا مِّمَّا رََزقْنَاهُمْ تَاللِّه َلتُسْأَُلنَّ عَمَّا 

4تَفْتَرُونَ کُنتُمْ

ه و از آنچه به ايشان روزى داديم نصیبى براى آن ]خدايانى[ ک»

که از آنچه به دروغ  نهند به خدا سوگنددانند ]چیست[ مىنمى

  «بافتید حتما سؤال خواهید شدبرمى

                                                           
 .16. اعراف،  1

 .92. حجر،  2

 .93. حجر،  3

 .56. نحل،  4
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وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثُمَّ َنقُولُ لِلَِّذينَ أَشَْرکُواْ أَيْنَ شُرََکآؤُکُمُ 

 1الَّذِينَ کُنتُْم تَزْعُمُونَ

 کنیم آنگاه به]ياد کن[ روزى را که همه آنان را محشور مىو» 

گويیم کجايند شريکان شما که ]آنها مى اندکسانى که شرك آورده

 «پنداشتیدرا شريك خدا[ مى

 پاسخ شبهه:

برای روشن شدن موضوع بايد بین سوال تحقیقی و سوال  

توبیخی تفکیك قائل شد زيرا سوال يا پرسش ممکن است با دو 

 هدف انجام شود. 

 هدف اول: کسب آگاهی و اطالع .

 يعنی آيا استفاده«هل»که در آن غالبا از ادات پرسشی  

شود. دوم : توبیخ و بازخواست. که درآن غالبا از ادات پرسشی می

شود . به اين معنا که ممکن است سوال می يعنی چرا استفاده« لِمَ»

کننده از انجام دادن يا ندادن کاری توسط سوال شونده بی اطالع 

دهد و يا می و را مورد سوال قرارباشد لذا جهت کسب اطالع ا

ممکن است از انجام ندادن آن کار آگاه باشد ولی به قصد توبیخ و 

                                                           
 .22. انعام،  1
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دهد. برای مثال معلم از می باز خواست او را مورد پرسش قرار

خواهد تکلیفی انجام دهد حال ممکن است معلم، می شاگردش

 او مطلع نباشد که او تکلیفش را انجام داده است يا نه. لذا از

پرسد که آيا تکلیفی که خواستم انجام دادی؟ و همچنین ممکن می

است معلم با خبر باشد که دانش آموز، تکلیفش را انجام نداده 

پرسد: چرا تکلیفت را انجام می است لذا به قصد توبیخ از او

 ندادی؟

داننده غیب و » 1عَالِمُ اْلغَیْبِ وَالشَّهَادَةِواضح است که اهلل، 

 « استآشکار 

و از سوال نوع اول يعنی سوال تحقیقی مبرا است. و سوالهايی 

که در روز قیامت انجام خواهد داد از نوع باز خواست و سوال 

توبیخی است.)آلوسی.تفسیر روح المعانی.درا احیا ء التراث 

 (121.ص 20العربی.جلد 

 مانند آيات دسته دومی که مولف ذکر کرد و همچنین آيات:

 و..(.  8ملك  – 130انعام  -15طور  -26و 25)صافات  

                                                           
 .22. حشر،  1
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سوره الرحمن که مولف به اشتباه از آن بر عدم  39ی و آيه

سوال ی کند، تنها نفی کنندهمی سوال از گناهکاران استدالل

 تحقیقیِ اهلل از گناهکاران است. 

يُعْرَفُ و آيه بعدی آن دقیقا مويد اين موضوع است که: 

  1بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَُذ بِالنَّوَاصِی وَاْلأَقْدَامِالْمُجْرِمُونَ 

شوند و از پیشانى و تبهکاران از سیمايشان شناخته مى»

 « پايشان بگیرن

يشان هايعنی نیازی به پرسش نیست چون گناهکاران باچهره

شوند. اما همانطورکه کاال روشن است ،آيات دسته می شناخته

 باب سوال توبیخی است.دومی که مولف ذکر کرده از 

بسیاری از مفسرين نیز همه سوالها را از نوع سوال تو بیخی 

اقف دانسته اند و نفی يا اثبات آن را در آيات مختلف، مربوط به مو

و مراحل ها مختلف قیامت دانسته اند چرا که که قیامت صحنه

 گوناگونی دارد در برخی ازآن، بندگان مورد باز خواست قرار

و در برخی ديگر اجازه سخن گفتن نیست لذا سوالی هم  گیرندمی

 شود.نمی از آنان

                                                           
 .41. رحمن،  1
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ر گويد: )دمی بیضاوی )رحمه اهلل( در تفسیر آيات سوره الرحمن

از ( زيرا آنان، آن روز هیچ انس و جنى از گناهش پرسیده نشود

، و آن، زمانی است که از قبرهايشان شوندسیمايشان شناخته مى

شوند. اما می گروه به سوی صحرای محشر برده خیزند و گروهمی بر

پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم سخن اهلل: 

و آيات مانند آن، زمانی است که مورد باز  (حجر 92پرسید )

گیرند.()تفسیربیضاوی.دار احیاء می خواست و حساب و کتاب قرار

امام طبری ( همچنین 173. صفحه 5التراث العربی. چاپ اول .جلد 

چاپ  نیز براين باور است )طبری. ابن جرير .جامع البیان . دار هجر.

 (.327.ص 18. جلد2001اول . 

 

 شبهه: مشرکان در قیامت

کند که : آيا مشرکان در می سپس مولف اين سوال را مطرح

کنند؟ و بر اين باور است که دو می قیامت شرکشان را تکذيب

 ذيل باهم متناقض است:ی آيه
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وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثُمَّ َنقُولُ لِلَِّذينَ أَشَْرکُواْ أَيْنَ شُرََکآؤُکُمُ 

ثُمَّ لَمْ تَکُن ِفتْنَُتهُمْ إاِلَّ أَن قَالُوْا وَاللِّه رَبِّنَا مَا  1الَّذِينَ کُنتُمْ َتزْعُمُونَ

 2کُنَّا مُشِْرکِینَ

کنیم آنگاه به مى]ياد کن[ روزى را که همه آنان را محشور و»

گويیم کجايند شريکان شما که ]آنها اند مىکسانى که شرك آورده

  «پنداشتیدرا شريك خدا[ مى

گويند به خدا آنگاه عذرشان جز اين نیست که مى»

  «پروردگارمان سوگند که ما مشرك نبوديم

ُتسَوَّى بِهِمُ األَْرضُ واَلَ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيَن کَفَرُوْا وَعََصوُاْ الرَّسُولَ لَوْ 

 3يَکْتُمُونَ اللّهَ حَِديثًا

ى اند و از پیامبر ]خدا[ نافرمانن روز کسانى که کفر ورزيدهآ»

شدند و از کنند که اى کاش با خاك يکسان مىاند آرزو مىکرده

  «کنندنمی کتمانخدا هیچ سخنى را 

 پاسخ شبهه:

                                                           
 .22. انعام،  1

 .23. انعام،  2

 .42. نساء،  3
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در مراحل خاصی که  در اين هیچ شکی نیست که در قیامت و 

کنند می قبال به آن اشاره شد ، مشرکان شرکشان را انکار

سوره  18سوره انعام و همچنین آيه  23و  22همانگونه که آيات 

ی سوره نساء نیز هیچگونه تضاد 42مجادله گويای آن است. اما آيه 

ن با آن آيات ندارد زيرا آنچه در اين آيه نفی شده توانايی کتما

 هلل است نه خود کتمان . به اين معنی که مشرکانسخن از ا

 بر وتوانند سخنی را از اهلل پنهان دارند چنانکه همه تفاسیرمعتنمی

ی قرآن به روشنی اين موضوع را تايید کرده اند حتی هاترجمه

همان منبع)نرم افزار پارس قرآن( که مولف ترجمه آيات را ازآن 

 اخذ کرده است ولی او قسمتی از ترجمه را به دلخواه تغییر داده

آن روز کسانى که کفر است . در منبع فوق ترجمه آيه چنین است: 

 کنند که اىاند آرزو مىمانى کردهاند و از پیامبر ]خدا[ نافرورزيده

شدند و از خدا هیچ سخنى را پوشیده کاش با خاك يکسان مى

روشن است که تفاوت زيادی است  (42نساء توانند داشت )نمى

( توانند داشتو از خدا هیچ سخنى را پوشیده نمى : )ی بین جمله

 کنند.(نمی کتماناز خدا هیچ سخنى را : )وی وجمله

و « حم سجده»اری در صحیح بخاری و در تفسیرسوره امام بخ 

طبری در تفسیرش آورده اند که مردی نزد ابن عباس )رضی اهلل 
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آيات به ظاهر متناقض پرسید يکی از ی عنه( آمد و از او درباره

سواالتش اين بود که : )چگونه است که درآيه ای از قرآن آمده 

 است:

رَبِّنَا  وَالّلهِ: همچنین در آيه ای ديگرواَلَ يَکْتُمُونَ اللّهَ حَِديثًا

 مَا کُنَّا مُشْرِِکینَ

ابن عباس )رضی اهلل عنه( در جواب فرمود : وقتی اهلل در 

گويند بیايید می بخشد مشرکانمی قیامت، گناهانِ اهل اخالص را

شود و دست و می بگويم ما مشرك نبوديم لذا بر دهانشان مهر زده

توان نمی دانند کهمی کند درآن هنگام همهمی پاهايشان صحبت

ن . هیچ سخنی را از اهلل کتمان کرد. )طبری. ابن جرير .جامع البیا

 (42. ص7. جلد2001دار هجر. چاپ اول . 

نمی توانند سخنی را زا :»گويد می زمخشری در تفسیر اين آيه

 اهلل کتمان کنند زيرا اعضا و جوارحشان برعلیه آنان گواهی

. 1998زمخشری. کشاف. مکتبه العبیکان . چاپ اول . «)دهد.می

 ( 80. ص  2جلد 
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 شبهه: غیر دین اسالم 

سپس مولف اين سوال را مطرح کرده است که : آيا خدا مذاهب 

 پذيرد؟می ديگرغیر از اسالم را

ته سوره مائده ، بیانگر پذيرف 69و از ديدگاه او آيه ذيل وآيه 

 شدن همه اديان از جانب اهلل هستند: 

نَ َمنْ آمََن بِاللَّهِ ییدُوْا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِهاإِنَّ الَّذِيَن آمَنُوْا وَالَّذِينَ

بِّهِمْ واَلَ خَْوفٌ عََلیْهِْم وَالْیَوْمِ اآلخِِر وَعَمِلَ صَالِحًا فََلهُمْ أَجْرُهُمْ ِعندَ رَ

 1واَلَ هُمْ يَحْزَنُونَ

در حقیقت کسانى که ]به اسالم[ ايمان آورده و کسانى که 

 اند و ترسايان و صابئان هر کس به خدا و روز بازپسینيهودى شده

ايمان داشت و کار شايسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان 

است و نه اندوهناك خواهند  خواهند داشت و نه بیمى بر آنان

 (62)شد

 پذيرد: نمی گويند اهلل اديان ديگر رامی اما اين آيات

 ( 19)ال عمران إِنَّ الدِّينَ عِنَد اللّهِ اإلِسْالَمُ

 «.در حقیقت دين نزد خدا همان اسالم است»

                                                           
 .62. بقره،  1
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اآلخَِرةِ مِنَ  وَمَن يَبْتَِغ غَیَْر اإِلسْالَمِ دِينًا فَلَن يُقَْبلَ ِمنْهُ وَهَُو فِی

 1الْخَاسِرِينَ

و هر که جز اسالم دينى ]ديگر[ جويد هرگز از وى پذيرفته 

  «نشود و وى در آخرت از زيانکاران است

 جواب شبهه:

ی اگرچه ديدگاه پلورالیستی به دين که محصول انديشه 

گويد که : تمام اديان آسمانی اعم از اسالم می متفکران غربی است

مسیحی به يك اندازه حق هستند و چنین نیست که و يهودی و 

تنها يك دين برحق و ساير اديان باطل باشند.اما حقیقت اين است 

که اهلل متعال برای هدايت بندگانش در زمانهای مختلف ،پیامبرانی 

را به سوی آنان گسیل داشت که حامل کتاب و شريعت خاصی 

ونه تفاوتی با هم بودند ولی از لحاظ اصول وارکان و عقايد هیچگ

به ايمان راستین به اهلل و روز قیامت و عمل ها آن نداشتند و همه

صالح فرامی خواندند و قبل از وفات پیام آورانشان و در هر برهه 

ای از زمان حال اگر پیروانش از هر رنگ و نژادی که باشند مورد 

                                                           
 . 85. آل عمران،  1
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به سوره ال عمران(  69بقره و  62پذيرش اهلل بودند چنانکه آيات )

 کند. می آن داللت

اما اديان گذشته پس از وفات پیامبرانش و در طی اعصار و 

قرون، دستخوش تحريف محرفان و تغییر بدعت گذاران شد و 

اينگونه شد که پس از مدتی دين و شريعت آنان رنگ و بويی ديگر 

تا يافته بود و برخی از آنان، ديگرآنچه اهلل فرو فرستاد نبودند.

 ن کهتعال دين اسالم را به عنوان آخرين و کاملترين دياينکه اهلل م

اصول و اعتقادات ناب اديان گذشته را نیز در برداشت به بشريت 

عرضه داشت و خود ضامن پاسداری از آن شد و فرمود از اين پس 

و  پذيرم نه آن آيینی که احبار و رهبان دنیا طلبمی اين اسالم را

 روی الهی به آن دادند. لذا اهلل پادشاهان سودجو ساختند و رنگ و

 ( و:19.)ال عمراندر حقیقت دين نزد خدا همان اسالم استفرمود: 

 وو هر که جز اسالم دينى ]ديگر[ جويد هرگز از وى پذيرفته نشود 

 (ال عمران 85وى در آخرت از زيانکاران است )

اگر چه ابن عباس بر اين باور است که آيات سوره بقره و مائده 

 ات سوره ال عمران نسخ نموده است ولی اکثريت مفسرينرا آي

 62)ی گويند که آيات همديگر را نسخ نکرده و سبب نزول آيهمی

سوره بقره( گويای آن است که ايمان و عمل صالِح پیروان اديان 
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ديگر در زمان خود مورد پذيرش اهلل بوده اند يعنی کسی که به 

ی نبینا وعلیه السالم( به )عل آيین يهود درآيد و در زمان موسی

 شريعت او تمسك کند و يا کسی که در زمان عیسی )علی نبینا و

پس علیه السالم( به دين مسیحیت بگرود و با ايمان بمیرد، 

اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمى بر آنان 

و به همراه امت محمد )صلی اهلل  است و نه اندوهناك خواهند شد

 لم( وارد بهشت خواهند شد.علیه وس

 ( سوره بقره62)ی شان نزول آيهی امام ابن جريرطبری در باره

ه گويد : سلمان فارسی )رضی اهلل عنه( از پیامبر)صلی اهلل علیمی

دادند پرسید. می وسلم( درباره نصاری و اعمال صالحی که انجام

ه مردنسالم پیامبر)صلی اهلل علیه وسلم(، ابتدا فرمود: آنان برآيین ا

اند، سلمان گفت وقتی از پیامبر)صلی اهلل علیه وسلم(،اين را 

 اين شنیدم زمین بر من تاريك شد وتالشهای آنان را ياد کردم لذا

دُوْا هاإِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَِّذينَآيه نازل شد که: 

 واند .پیامبر)صلی اهلل علیه وسلم(،سلمان را فراخو..وَالنَّصَارَى

 گفت : اين آيه درباره ياران تو نازل شد.

 سايرين نیز برخی از مفسرين از جمله بیضاوی و آلوسی و

مَنْ آمََن بِاللَّهِ وَالْیَوِْم گويند : نکته ظريفی در آمدن عبارت می
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دُواْ هاإِنَّ الَّذِيَن آمَنُواْ وَالَّذِينَ بعد از...اآلخِرِ وََعمِلَ صَالِحًا

يعنی قطعا  ...إِنَّ الَِّذينَ آمَنُواْوجود دارد زيرا منظور از)..وَالنَّصَارَى

که ايمان آورده اند و..( مومنانی هستند که قبل از بعثت  آنان

پیامبر)صلی اهلل علیه وسلم(،به اهلل ايمان داشتند و يگانه پرست و 

حنیف بودند سپس دعوت پیامبر)صلی اهلل علیه وسلم( را شنیدند 

مَنْ آمََن بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ و به او ايمان آوردند و اعمال انجام دادند: 

پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند وَعَمَِل صَالِحًا اآلخِرِ 

.)مصطفی داشت و نه بیمى بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد

 (578. ص 1.جلد 1996العدوی. التسهیل لعلوم التنزيل.چاپ اول 

ست ( برمی آيد اين ا19( و)ال عمران 62لذا آنچه از آيات )بقره 

 ان خود از پیامبرانشان تبعیتکه پیروان هر آيینی که در زم

ه کردند مورد قبول اهلل بودند و انچه اعتبارداشت حقانیت عقیدمی

د بود نه قومیت و نژاد. اما پس از آمدن اسالم تنها دينی که مور

ه پذيرش اهلل است اسالم است.بنابراين ديدگاه پلورالیستی از نگا

پذيرش دو  قرآن مردود است زيرا پذيرفتن اين ديد گاه به معنی

توان توحید در دين اسالم و می چیز کامال متناقض است چگونه

 تثلیث در دين مسیحیت هر دو را حق دانست؟ 
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ه اديان الهی همه از جانب اهلل و احد و همانند شعاعی هستند ک

ن از يك منبع نور سرچشمه گرفته اند لذا تفاوت بنیادين میان آنا

آنان، ديگر آنچه اهلل فرو بیانگر اين موضوع است که برخی از 

 فرستاده نیستند و دچار تحريف و تبديل شده اند.

 

 شبهه: خدا روی عرش قرار دارد ؟

کند که : )آيا خدا بر روی می سپس مولف سوال ديگری را مطرح

عرش قرار دارد و يا همه جا هست؟( و بر اين باور است که آيات 

 هستند:ذيل و حديثی که ذکر خواهد شد با هم متناقض 

اللَّهُ الَّذِی َخلََق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَُهمَا فِی سِتَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ 

 1اسْتَوَى َعلَى الَْعرْشِ

خدا کسى است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو »

 «.قرار گرفتآفريد آنگاه بر عرش  روزاست در شش 

مَغْرُِب فََأيْنََما تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللِّه إِنَّ اللَّه وَاسِعٌ وَلِلّهِ الْمَْشرِقُ وَالْ

 2عَلِیمٌ 

                                                           
 .4. سجده،  1

 .115. بقره،  2
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و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید آنجا »

  «روى ]به[ خداست آرى خدا گشايشگر داناست

)قال )صلی اهلل علیه وسلم(: يَنزُِل رَبُّنا تَبارَكَ وَتَعالی کُلَّ لَیلَهٍ 

اِلی السَّماءِ الدُّنیا حینَ َيبقی ثُلُُث الَّیلِ اآلخَُر فَیَقولُ : مَن يَدعونی 

 1فَاَستَجیبَ لَُه وَمَن يَساَلُنی فَاُعطِیَهُ وَمَن يَستَغِفرُنی فَاَغفِرَلَهُ(

خدای ما )تبارك »ای که مولف از اين حديث ارائه داده: » 

 آيد وتا ثلث آخریم وتعالی( هر شب به آسمان )آسمان اول( پايین

ماند ومی گويد : کیست مرا بخواند تا اورا استجابت کنم می شب

 « و..

خدای ما هر شب، هنگامی که يك سوم »ترجمه صحیح حديث: 

گويد : می فرمايد ومی ماند، به آسمان دنیا نزولمی آخر شب باقی

 «کیست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم و...

يك متن ی است که مولف، از عهده ترجمه نکته جالب توجه اين

حین يبقی ثلث اللیل ساده عربی بر نیامده است زيرا عبارت: 

 ماندمی و تا ثلث آخرشبرا اينگونه ترجمه کرده است: اآلخر

                                                           
 .168. مسلم حديث شماره  1
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 در حالی که اگر از کمترين سواد عربی برخواردار بود متوجه

 صحیح عبارت، اينگونه است: ی شد که ترجمهمی

مانَد( زيرا او گمان کرده می که ثلِث آخِر شب باقی )هنگامی

فاعل فعل )يبقی ( کلمه )اهلل( است حال آنکه فاعل آن، کلمه 

)حین( که به معنای ی )ثلث( است. همچنین او ترجمه ای از کلمه

وقتی يا هنگامی و.. است ارائه نداده است همان کلمه ای که در 

به جای کلمه )يومئذ( در صفحات گذشته خوانديم مولف گفته بود 

قرآن بايد از آن استفاده شود. جالب است که منتقد ما با چه 

 علمی پرباری به نقد قرآن پرداخته است. !!!!ی توشه

 قبل از پاسخ دادن به اين شبهه اين توضیح الزامی است که اين

آيات و احاديث، مربوط به اسماء و صفات الهی است و اين مسئله 

 اسالمی مورد بحث و جدلهای فراوان بوده است و ازدر طول تاريخ 

ه ببطن آن فرق و مذاهب گوناگونی متولد شده اند که امروزه از آن 

 مذاهب کالمی ياد میشود. در عصر نزول قرآن، مسلمانان اين آيات

ر را به طور بسیط و اجمالی و در چارچوب داللت لغت عربی و به دو

 یلی، باور داشتند.از هر گونه تشبیه و تمثیل و تعط

مرزهای اسالمی و ناگزيریِ ارتباط با ی اما ديری نپايید با توسعه 

ملل و فرهنگهای ديگر،مباحث فلسفی و علوم عقلی وارد فرهنگ 
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ی مسلمانان شد و از آن پس برخی انديشمندان اسالمی از زاويه

اين علوم به بررسی اين نوع آيات و احاديث پرداختند که منجر به 

ايش علمی به نام فلسفه و کالم اسالمی شد. و از اين جهت که پید

ورود به مباحثی از اين دست و طرح آراء و نظرات مذاهب کالمی ، 

بحث را به درازا خواهد کشاند، ما نیز اين آيات را به طور بسیط و 

اجمالی و به دور از غموض و پیچیدگِی مباحث پیرامون آن، مورد 

 .بررسی قرار خواهیم داد

 اما پاسخ به شبهه:

براساس ديدگاهی در باال توضیح داده شد، پاسخ به اين شبهه  

نسبت به شبهات ديگر تفاوتی بنیادين دارد از اين جهت که اين 

کند و درك چگونگی می آيات و احاديث، اسماء و صفات اهلل را بیان

بر عقل قاصر و شعور محدود بشری، غیرممکن ها آن و کیفیت

کنیم می درپاسخ به اين شبهه تنها به اين جمالت اکتفااست.لذا 

طبق « فَأَْينَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ الّلهِ »و « ينزل»و« استوی»که: عبارات 

مفهومی که در ذهن ما دارد و بر اساس چارچوب ذهنی و قواعدی 

توان گفت با می که نسبت به دنیای ما حول بر عقل ما متصوراست،

تواند، نسبت به می و ناهماهنگ است. اما اين عبارت هم متناقض

اهلل مدلولی خارج از قواعد و تعاريف ذهنی محدود بشری داشته 
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باشد لذا از اين جهت که فهم و حالجی آن، خارج از توانايیِ قوه 

 تعقل و درك بشری است.

 گاه کیفیت آن را به اهلل واگذار میکنیم و براين باور هستیم هیچ

متناقض نخواهد گفت و اين عقل ماست که از فهم اين  اهلل سخن

عبارات قاصر و عاجز است. و اين همان يدگاه مفسرين بزرگی 

همچون طبری، ابن کثیر، سیوطی ، بغوی، بیضاوی، قرطبی، آلوسی 

 و...است.

سپس »..شِثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْامام ابن کثیردرباره آيه ی: 

ی زيادی هايد: علما در اين باب گفتهگومی «برعرش قرار گرفت

اه ردارند که اينجا، جای باز کردن آن نیست و قطعا ما در اين باب 

پیمايیم؛ مالك، اوزاعی، ثوری، لیث بن می مذهب سلف صالح را

سعد، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه و ديگر ائمه 

ات است مسلمین در زمانهای قديم و جديد. و آن، گذاشتن آن آي

چنانکه آمده بدون تکییف و تشبیه و تعطیل و نفی کردن از اهلل 

است هرآنچه را که به ذهن تشبیه کنندگان خطور میکند. زيرا 

 هیچ مخلوقی شبیه اهلل نیست:
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 1لَیْسَ کَمِْثلِهِ شَیٌْء وَهُوَ السَِّمیعُ البَصِیرُ 

 «هیچ چیزی همانند اونیست و اوشنوا و بیناست.»

بلکه چنان است که ائمه فرموده اند از جمله نعیم بن حماد  

الخزاعی شیخ امام بخاری که گفت: هر کس اهلل را به مخلوقاتش 

ف تشبیه کند کافر است و هر کس آنچه را که او خود را با آن توصی

و  کرده انکار کند کافر است و در آنچه او خود را با آن وصف کرده

ود علیه وسلم( او را وصف کرده تشبیه وج درآنچه پیامبر )صلی اهلل

ندارد. کسی که برای اهلل آنچه را که در آيات صريح و احاديث 

و اصحیح آمده بر صورتی که سزاوار اوست اثبات کند و نقصها را از 

 قرآننفی کند قطعا راه هدايت را پیموده است. )ابن کثیر ، تفسیر ال

( همچنین 319.ص 6لد .ج2000العظیم. موسسه قرطبه . چاپ اول .

اين فرموده از امام مالك معروف است که فرمود؛ )استواء معلوم 

 وکیفیت آن مجهول وسوال درباره آن بدعت است( 

برخی با تکلف بسیار،)استواء( را به معنی )استولی..چیره شد( 

به « استوی»گويد: تفسیر می دانسته اند اما آلوسی در اين باره

تواند بگويد نمی رزش است زيرا گوينده آنتفسیری بی ا« استولی»

                                                           
 .11. شوری،  1
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اهلل، مانند چیره شدن ما چیره شد وناچار است که بگويد: چیره 

شدنی سزاواراهلل . پس چه بهتر که ازهمان ابتدا بگويد : قرار 

گرفتنی سزاوار اهلل. )آلوسی . روح المعانی.دار احیاء التراث 

 (136. ص 8العربی.بی تا .جلد 

 

 یا جهانی؟؟ شبهه: قرآن عرب

کند که: آيا قرآن برای مکه می سپس مولف اين سوال را مطرح

 و حوالی آن آمده يا يرای کل انسانها؟

بعدی در ی اول را با آيهی سپس با نگاهی سطحی، دو آيه

 بیند :می تعارض

رَ أُمَّ وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِی بَیْنَ يَدَيْهِ وَِلتُنذِ  

 1...الْقُرَى وَمَنْ حَْولَهَا

است که ما آن را فرو فرستاديم ]و[  کتاب مبارکیو اين »

کند و براى اينکه کتابهايى را که پیش از آن آمده تصديق مى

 «.القرى ]مکه[ و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهىام

                                                           
 .92. انعام،  1
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لِّتُنِذرَ أُمَّ الُْقرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَکَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا 

 1وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمِْع لَا رَيَْب فِیِه َفرِيقٌ فِی الَْجنَّةِ وَفَرِيقٌ فِی السَّعِیرِ

و بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى کرديم تا ]مردم[ »

مکه و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى و از روز گردآمدن 

ترديدى در آن نیست بیم دهى گروهى در بهشتند و  ]خلق[ که

  «گروهى در آتش

 2...قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللّهِ إِلَیْکُمْ َجمِیعًا

 «.بگو اى مردم من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم»

گیردکه: معقول ترين توجیه اين می سپس او اين گونه نتیجه

اشد قرار بود دين اسالم برای مکه و پیرامون آن باست که در ابتدا 

ين اولی بعدا تغییر عقیده داده شد که برای همه مردم دنیا باشد و 

تغییر عقیده دلیل واضحی بر غیر الهی بودن قرآن است....اگر 

قرآن از خدا بود خدا از ابتدا آگاه بود و قصد داشت دينش را 

 ام القری و من حولها..»ی توانست به جامی جهانی کند بنا براين

 را بکار ببرد.« الناس».مکه و پیرامون آن، لغت 

 جواب شبهه:

                                                           
 .7. شوری،  1

 .158.اعراف،  2
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شايد معقول ترين توجیه با عقل الحادی و خدا ناباوری اين  

باشد ولی ديدگاه توحیدی و خدا باورانه، توجیهات معقول تر 

 وزيباتری دارد که گويای انسجام کامل آيات قرآن است که:

سومی که مولف ذکر کرد، آيات ذيل نیز براين ی عالوه بر آيه

ی نکته داللت دارد که اسالم، آيینی جهان شمول و با رسالتی جهان

ين داست واهلل متعال سعادت همه انسانها را در گروِ پیروی از اين 

 قرار داد: 

 1نَذِيرًا تَبَارَكَ الَّذِی نَزََّل الْفُْرقَانَ عََلى عَبْدِهِ لِیَکُونَ ِللْعَالَمِینَ

بزرگ ]و خجسته[ است کسى که بر بنده خود فرقان ]=کتاب »

جداسازنده حق از باطل[ را نازل فرمود تا براى جهانیان 

 «اى باشدهشداردهنده

 2وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ

  «تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستاديمای پیامبر[ »]

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاِس بَشِیرًا وَنَذِيًرا وَلَکِنَّ أَکْثََر النَّاسِ لَا وَمَا 

 3يَعْلَمُونَ

                                                           
 .1. فرقان،  1

 .107. انبیاء،  2

 .28. سبا،  3
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و ما تو را جز بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم »

 «دانندنفرستاديم لیکن بیشتر مردم نمى

 1...َلغَوَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ ألُنِذرَکُم بِهِ وَمَن بَ 

و اين قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن شما و هر کس را »

 «.]که اين پیام به او[ برسد هشدار دهم

ر را بناب« ومن حولها..کسانی که پیرامون آن هستند»ی اما واژه

توان از دو جهت بررسی کرد .اول پیرامون به می اقوال مفسرين

مکه که شعاع کمتری را معنای مناطق جغرافیايی نزديك به شهر 

 گیرد. می در بر

 کنند با مرکزيتمی دوم: همه انسانهايی که بر روی زمین زندگی

 شهر مکه و شعاعی به گستردگی همه دنیا. 

ت اگر رای اول را بپذيريم به اين نکته اذعان کرده ايم که دعو

اسالم جهانی است ولی در دو آيه مذکور، اين دعوت به طور ويژه 

 مون شهر مکه تخصیص داده شده است که دلیل آنبه پیرا

 تواند اين باشد که:می

                                                           
 .19. انعام،  1
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د الف : اهل مکه و پیرامون به انذار و هشدار دادن سزاوار ترن

 فرما يد:می چنان که اهلل در آيه ديگری

  1وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ اْلأَْقرَبِینَ 

  «و خويشان نزديکت را هشدار ده»

فضا و سیاق آيات قبلی است که ب: اين آيات تحت تاثیر 

و جدالهای میان مشرکین و يهوديان مکه با ها ی گفتگوهاصحنه

کشد برای مثال در می پیامبر )صلی اهلل علیه وسلم( را به تصوير

وَکَذَّبَ سوره انعام چنین آياتی قبل از آيه مذکور آمده است که: 

 2کُم بِوَکِیلٍبِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَیْ

و قوم تو آن ]=قرآن[ را دروغ شمردند در حالى که آن بر حق »

 «است بگو من بر شما نگهبان نیستم

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ َقالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَیْءٍ 

نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْکِتَابَ الَّذِی جَاء بِهِ مُوسَى 

قَرَاطِیَس ُتبْدُونَهَا وَتُخْفُوَن َکثِیرًا وَعُلِّْمتُم مَّا لَمْ تَْعلَمُوْا أَنتُمْ وَاَل 

 3آبَاؤُکُمْ قُلِ اللُّه ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی َخوْضِهِمْ يَلَْعبُونَ

                                                           
 .412. شعراء،  1

 .66. انعام،  2

 .91. انعام،  3
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 و آنگاه که ]يهوديان[ گفتند خدا چیزى بر بشرى نازل نکرده»

ه بزرگى خدا را چنانکه بايد نشناختند بگو چه کسى آن کتابى را ک

موسى آورده است نازل کرده ]همان کتابى که[ براى مردم 

آوريد مى روشنايى و رهنمود است ]و[ آن را به صورت طومارها در

کنید در خواهید[ آشکار و بسیارى را پنهان مى]آنچه را[ از آن ]مى

دانستید و نه پدرانتان ]به وسیله ا مىصورتى که چیزى که نه شم

ا تآن[ به شما آموخته شد بگو خدا ]همه را فرستاده[ آنگاه بگذار 

 «.در ژرفاى ]باطل[ خود به بازى ]سرگرم[ شوند

لذا از اين جهت که سیاق آيات محل گفتگو و جدال اهل مکه و 

و بعدی فرموده است که: )ی پیرامون آن با پیامبراست، اهلل در آيه

است که ما آن را فرو فرستاديم ]و[ کتابهايى را  کتاب مبارکیاين 

القرى ]مکه[ و کند و براى اينکه امکه پیش از آن آمده تصديق مى

 19( واال در آيه 92()انعام کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى

همین سوره ،جهان شمول بودن دين اسالم ذکر شده است واينکه 

علیه وسلم( وظیفه انذار هرآن کسی که قرآن به پیامبر)صلی اهلل 
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وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا او رسیده است را دارد نه فقط مکه و پیرامون آن: 

 1...الْقُرْآنُ ألُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ

و اين قرآن به من وحى شده تا به وسیله آن شما و هر کس را »

 «.]که اين پیام به او[ برسد هشدار دهم

ی انبیاء، سبا و فرقان که در باال ذکر شد هاچنین آيات سورههم 

در عهد اسالم مکی و ابتدای دعوت اسالم زمانی که مسلمانان 

ی اطراف مکه محصور بودند هاجمعیت معدودی داشتند و در دره

اهلل به پیامبرش خبرداده بود که دين ها نازل شد و در همان زمان

فقط مردم مکه و حوالی آن برای  تو برای همه مردم جهان است نه

ی ذکر شده هااثبات اين مدعا فقط کافیست نگاهی به ابتدای سوره

مشخص ها در مصحف قرآن بیندازيم تا مکی يا مدنی بودن سوره

شود، لذا اين ادعای جناب سها که: )در ابتدا قرار بود دين اسالم 

شد که  برای مکه و پیرامون آن باشد ولی بعدا تغییرعقیده داده

ی برای همه مردم دنیا باشد..( مردود است.کما اينکه آمدن واژه

ی مکی اين هاو ديگر سوره 158، اعراف  28در آيات )سبا « الناس»

کند که : )اگر قرآن از خدا بود خدا از ابتدا می ادعای او را نیز باطل

                                                           
 .19. انعام، 1
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توانست به می آگاه بود و قصد داشت دينش را جهانی کند بنا براين

را « الناس»ام القری ومن حولها...مکه وپیرامون آن، لغت »جای 

 بکار ببرد.(

 اما اکثريت مطلق مفسرين نظر دوم را پذيرفته اند و گفته اند

 ی، همه انسانهايی را که بر روی زمین زندگ«ومن حولها»ی که واژه

 گیرد چنانکه از ابن عباس نیز روايت شده است ومی کنند در برمی

کند که شهر می نامیدن شهر مکه اين مفهوم را تقويت« القری ام » 

مکه مرکزيت دارد و شعاع آن به گستردگی همه دنیاست زيرا 

واضح و روشن است که انسانهايی که دعوت اسالم را پذيرفته اند 

که درهر نقطه ای از دنیا که باشند، رو به سوی خانه کعبه و شهر م

ر جای آوردن مناسك حج از خوانند و يا به قصد بمی نماز

 شوند و دور اين نقطه گردمی ی دور رهسپار اين شهرهاسرزمین

بودن « .. وَمَنْ حَوَْلهَا »آيند و اين مصداق ام القری بودن مکه ومی

 همه انسانهای دنیاست.

بزرگی است که شعاعی به ی گويا شهر مکه مرکز دايره 

 اينکه امروزه از لحاظ گیرد. ضمنمی گستردگی همه دنیا را در بر

 علمی نیز ثابت شده است که مکه مرکز کره زمین است.
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 شبهه: کافران موال دارند؟

کند که : آيا کافران می سپس مولف سوال ديگری را مطرح

 مولی دارند؟ و بر اين مدعاست که آيه ی:

 1لَا مَوْلَى لَهُمْ  ذَلِكَ بِأَنَّ اللََّه مَوْلَى الَِّذينَ آَمنُوا وَأَنَّ الْکَاِفرِينَ

اند ولى چرا که خدا سرپرست کسانى است که ايمان آورده»

  «کافران را سرپرست ]و يارى[ نیست

 با اين آيات متناقض است:

اللّهُ وَلِیُّ الَّذِيَن آمَنُواْ يُخْرُِجهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُِر وَالَّذِينَ 

 2..الطَّاغُوتُکَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ 

اند آنان را از خداوند سرور کسانى است که ايمان آورده»

برد و]لى[ کسانى که کفر تاريکیها به سوى روشنايى به در مى

 «.است طاغوت اند سرورانشانورزيده

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّیْطَاَن وَلِیًّا مِّن دُوِن اللّهِ فَقَدْ َخسِرَ ُخسْرَانًا  

 3مُّبِینًا

                                                           
 .11. محمد،  1

 .257. بقره،  2

 .199. نساء،  3
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هر کس به جاى خدا شیطان را دوست گیرد زيان آشکارى »

 «است کرده

 1إِنَّ الظَّالِمِیَن بَعْضُهُْم أَوْلِیَاء بَعٍْض وَاللَّهُ وَلِیُّ الُْمتَّقِینَ و

 ولیشان دوستان بعضى ]ديگر[ند و خدا ستمگران بعضى و»

 «پرهیزگاران است

اهلل علیه محمد)صلی ی سوره 11ی او در توضیحی درباره آيه

گويد : )نداشتن دوست و ياور وسرپرست با واقعیت می وسلم(

سازد چون همه چه مسلمان و چه غیر مسلمان دارای نمی عینی

فوق در ی دوست و ياور و سرپرست هستند در تناقض با آيه

قرآن آمده است که کافران موالی همند و يا شیطان ی چندين آيه

 و طاغوت موالی کافرانند و...( 

 پاسخ شبهه:

دارد چنین می اين الحاد وبی خدايی است که مولف را وا 

ن و اوراکلماتی بگويد خدايی که او به آن ايمان ندارد، در نظر او با ي

 ه به اهللسرپرستانی از جنس بشر و شیاطین برابرند. اما آنانکه ک

 ايمان دارند بر اين باور و يقین هستند که اهلل: 

                                                           
 .19. جاثیه،  1
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 1إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَْن يَُقولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ

 نآهرگاه چیزی را بخواهد که بشود کار او تنها اين است که به »

 «.شودمی گويد بشو وآنمی

 2فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

-هرچه زودتر و با قدرت بیشتری به انجام می هرچه بخواهد»

 «. رساند

پس آيا سرپرستی و ياوریِ اهلل که چنین قدرت مطلق و بی 

پايانی دارد و خالق همه موجودات است، با سرپرستیِ انسانهای 

 کافر و ظالم که ياور همديگرند برابراست ؟ مسلما جواب هرانسان

  خدا باوری منفی است. زيرا:

 « .دوست وسرپرستِ راستین اهلل است» 3هُوَ الْوَلِیُّفَاللَّهُ 

 «ستودهت ِ سرپرس هموستو » 4وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ

چه نیکو سرور و چه نیکو اهلل » 1نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ

 «. ياورى است

                                                           
 .82. يس، 1

 .16. بروج، 2

 .9. شوری، 3

 .28. شوری، 4
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گرداند می واين اهلل است که ظالمان را دوست و ياور يکديگر 

 فرمايد: می کهچنان 

 2کَذَلِكَ نُوَلِّی بَعْضَ الظَّالِِمینَ بَعْضًا بِمَا کَانُواْ يَکْسِبُونَوَ

و اين گونه برخى از ستمکاران را به کیفرآنچه به دست »

 «گردانیمآوردند سرپرست برخى ديگر مىمى

 (سوره محمد )صلی اهلل علیه وسلم 11بنابراين، مفهومی که آيه 

است که؛ مومنان به سبب ايمانشان، ياور و رساند اين می

 سرپرستی چون اهلل دارند که برهر چیزی تواناست و هر چه بخواهد

ی دهد اما ياوران و سرپرستانمی درآن واحد و با قدرت تمام انجام

ن و که کافران و ظالمان دارند، همه مخلوقِ اهلل و موجوداتی ناتوا

 را از کافران دور کنندها توانند عذاب و گرفتارینمی ضعیفند که

یچ لذا قدرت آنان در برابر قدرت اهلل قابل ذکر نیست و گويا از ه

هوم (اين دو مف11)محمد ی اراده و قدرتی برخوردار نیستند. لذا آيه

کند که: اهلل، ياور و سرپرست کافران نیست و اگر می را تثبیت

 چنین است در حقیقت هیچ ياور و سرپرستی ندارند.

                                                                                                               
 .40. انفال،  1

 .129. انعام،  2
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 آورد ومی م بخاری در باب جنگ احد، شان نزول آيه فوق رااما

 گويد: پس از اتمام جنگ احد، ابوسفیان بر بلندی رفت و رو بهمی

و  پیامبر)صلی اهلل علیه وسلم(ی سوی مسلمانان فرياد زد و درباره

؟ د ابوبکر و عمر)رضی اهلل عنهما( از آنان پرسید که آيا زنده اند

د. اهلل علیه وسلم( دستور داد جوابش را ندهن رابتدا پیامبر )صلی

 ابوسفیان دوباره فرياد زد که آنان کشته شده اند. عمر) رضی اهلل

 را عنه ( نتوانست خودش را کنترل کند لذا فرياد زد: اهلل آنچه تو

آزارد باقی گذارد و آنان که شمردی زنده اند. سپس ابوسفیان می

 يندهبزرگ وپااُعلُ هُبَل اُعُل ُهبَلشروع به رجز خوانی کرد که: 

 باد هبل!!

پیامبر)صلی اهلل علیه وسلم( دستور داد جوابش را بدهید.  

رتبه ملند بگفتند چه بگويیم ؟ فرمود بگويید : اهلل اَعلی واَجَل ..اهلل 

زّی لَنا الُعزّی وال عُو واال مقام تر است. سپس ابو سفیان گفت: 

 عزايی برای شما نیست. پیامبر)صلی اهللما عزی داريم ولی لکم..

علیه وسلم( دستور داد جوابش را بدهید. گفتند چه بگويیم ؟ 

ر ياو واهلل سرپرست اهلل مَوالنا وال مَولی لَکُم ..فرمود بگويید: 

ماست ولی شما سرپرست و ياوری نداريد. )صحیح بخاری حديث 

 (3894شماره 
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هر گونه ياور ودوست و  همچنین آيات فراوان ديگری که نافیِ

سرپرسِت راستین غیرازاهلل هستند درقرآن آمده است از جمله 

 اين آيات : 

و براى شما جز خدا » 1وَمَا لَکُم مِّن دُوِن اللِّه مِن وَِلیٍّ واَلَ نَصِیرٍ

 «.يار و ياورى نیست

هیچ دوست و  اهللدر برابر » 2مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِیٍّ واَلَ وَاقٍ

 «.حمايتگرى نخواهى داشت

 «.براى آنان ياورى جز او نیست» 3..مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِیٍّ

خدا  از غیر و» 4وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُوِن اللَّهِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیًرا

 «.براى خود يار و ياورى نخواهند يافت

و براى ستمکاران ياورى نخواهد » 5نَِّصیرٍوَمَا لِلظَّالِمِینَ مِن 

 «.بود

 

                                                           
 .116. توبه،  1

 .37. رعد،  2

 .26. کهف،  3

 .117. احزاب،  4
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 شود؟می شبهه: شفاعت کافر پذیرفته

کند که : ) آيا در قیامت ی سپس مولف اين سوال را مطرح

 شود ؟(می شفاعت پذيرفته

را و بر اين باور است میان آياتِ اين باب، تناقض وجود دارد زي

 شفاعت پذيرفتهآيات ذيل، دال براين است که : )در قیامت 

 شود(:نمی

وَاتَّقُواْ يَوْمًا الَّ تَجْزِی نَفْسٌ َعن نَّفْسٍ شَیْئًا َوالَ يُْقبَلُ ِمنْهَا شَفَاعَةٌ 

 1واَلَ يُؤْخَذُ مِْنهَا عَدٌْل واَلَ هُمْ يُنصَرُونَ

و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى ]از عذاب خدا[ را از »

شفاعتى پذيرفته و نه به جاى وى کند و نه از او کسى دفع نمى

 «شود و نه يارى خواهند شدبدلى گرفته مى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أَن َيأْتِیَ َيوْمٌ الَّ 

 2بَیْعٌ ِفیهِ وَاَل خُلَّةٌ وَاَل شَفَاعَةٌ وَاْلکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

                                                           
 .48. بقره،  1

 .254. بقره،  2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

2976 

 

ايم ايد از آنچه به شما روزى دادهانى که ايمان آوردهاى کس»

 انفاق کنید پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى

  «است و نه دوستى و نه شفاعتى و کافران خود ستمکارانند

 و اين آيات نیز بیانگراين است که )در قیامت شفاعت از افراد

 شود: می مورد قبول خدا پذيرفته

 1ذَا الَِّذی يَشَْفعُ عِْندَهُ إاِلَّ ِبإِذْنِهِ مَن

 «.کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند»

يَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَْفهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا ِلمَنِ اْرتََضى وَهُم 

 2مِّنْ خَشْیَتِِه مُشْفِقُونَ

داند و جز سرشان است مى شتآنچه فراروى آنان و آنچه پ»

کنند و خود از بیم او براى کسى که ]خدا[ رضايت دهد شفاعت نمى

 «.هراسانند

یعی نیست مگر بعد از شف» 3مَا مِن شَفِیٍع إِالَّ مِن بَعِْد إِْذنِهِ

 «.اجازه خدا

                                                           
 .255. بقره،  1

 .28. انبیاء،  2

 .3. يونس،  3
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و مجرمان را با حال »1وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا

  «رانیمبه سوى دوزخ مىتشنگى 

 2لَا يَمْلِکُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَِن اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَِن عَهْدًا

آنان[ اختیار شفاعت را ندارند جز آن کس که از جانب ]»

 «.ت]خداى[ رحمان پیمانى گرفته اس

 پاسخ شبهه:

شفاعت شفیعانی که شايستگی اين کار را در نزد اهلل دارند،  

حقیقتی ثابت شده در قرآن کريم وسنت صحیح نبوی است که 

چارچوب و شرايط آن طبق نصوص وارده به روشنی بیان شده 

 توان به اين نکات اشاره کرد که: می است که

 3الف: شفاعت ملك خاص اهلل است.

شفاعتی پذيرفته نیست ) بقره ب: در حق کفار ومشرکین هیچ 

 (101، 100شعرا  – 18غافر  – 254

تواند در پیشگاه اهلل نمی ج: هیچ شفیعی به خواست خود

شفاعت کند و مانند شفاعت معروف دردنیا نیست که شفاعت 

                                                           
 86. مريم،  1

 .87. مريم،  2

 .44. زمر،  3
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کند و با اختیار و اراده خود به کسی که در می کننده پیش دستی

رح میکند. بلکه تنها شود ، خواسته اش را مطمی نزد او شفاعت

تواند شفاعت کند می هنگامی که اهلل به شفاعت کننده اجازه دهد

 و...( -255بقره  – 3يونس  – 23سبا  – 109طه  -87)مريم 

شود بايد بنده مورد رضايت می د: کسی که در حق او شفاعت

اهلل باشد به اين معنی که توحید و وظايف بندگی اش را برجای 

 ( 28ین حال لغزشهايی از او سر زده است )انبیا آورده ولی در ع

ظاهر آيات دسته اول شفاعت را مطلقا نفی نموده است ولی با  

 دقت و تدبردر آيات وارد شده در اين باب و سبب نزول هريك

توان به اين نتیجه رسید که نه تنها تناقضی در میان نیست می

نابر اقوال بلکه اين آيات کامال منسجم و پیوسته هستند و ب

مفسرين، اين آيات هیچ گاه نافی اصل شفاعت نیستند و آنچه 

دراين آيات نفی شده يا شفاعت در حق کفاراست و يا نوع شناخت 

 و تعريفی است که يهود و بت پرستان از آن داشتند.

توضیح در باره رای اول: طبق داللت آيات ذيل در روز قیامت، 

هستند و تنها مومنین گناهکار کافران از شفاعتِ شفیعان محروم 

 دهد مورد شفاعت قرار گیرند: می هستند که اگر اهلل اجازه
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فِی جَنَّاتٍ إِلَّا أَصْحَابَ الْیَمِینِکُلُّ نَفٍْس بِمَا کَسَبَْت رَِهینَةٌ 

قَالُوا لَمْ نَكُ مَا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَعَنِ الْمُجْرِمِینَيَتَسَاءلُونَ

وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ وَلَمْ نَكُ ُنطْعِمُ الْمِسِْکینَلِّینَمِنَ اْلمُصَ

فَمَا حَتَّى أَتَانَا الْیَقِینُوَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّينِالْخَائِضِینَ

 1تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِیَن 

بجز ياران دست » . «هر کسى در گرو دستاورد خويش است»

 «درباره مجرمان» . «پرسندمیان باغها از يکديگر مىدر » . «راست

ان گويند از نمازگزار» . «چه چیز شما را در آتش ]سقر[ درآورد» .

 درايان هرزه با هرزه» . «داديمو بینوايان را غذا نمى» . «نبوديم

تا مرگ ما » «.شمرديمو روز جزا را دروغ مى» . «کرديمدرايى مى

ها آن کنندگان به حال شفاعت شفاعتاين رو  از«. »در رسید

 «.بخشدسودى نمى

 بقره( را نافی اصل شفاعت254کاش مولف که به زعم خود آيه )

خود  رانو کاف ..وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَداند به عبارت )می

کرد تا متوجه شود اين آيه می ( در آخر اين آيه دقتستمکارانند

 کند .می را نفیتنها شفاعت در حق کفار 

                                                           
 .48الی  38. مدثر، آيات  1
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(، 254و  123 – 48اما بر اساس ديدگاه دوم، آيات )بقره  

ن کند و توهماتی را که بسیاری از يهوديامی حقیقتی بزرگ را بیان

برد چرا می و بت پرستان در باره چگونگی شفاعت داشتند، از بین

سنجیدند می که برخی از آنان امور اخروی را براساس امور دنیوی

 شود و يا مرتکب جرمیمی که در دنیا دچار گرفتاری زيرا کسی

 فاعتششود، يا با دادن فديه و جريمه يا با ياریِ دوستان و يا با می

 آيد . می نزديکانِ حاکم، در صدد حل اين گرفتاری بر

گويد: در آن می (48امام ابن جرير طبری درتفسیر آيه)بقره 

کند همچنانکه هیچ نمی روز هیچ ياری کننده ای آنان را ياری

 کند و از آنان نه تاوانی پذيرفتهنمی شفیعی در حق آنان شفاعت

شود و نه فديه ای. آنجا ديگر حمايت و دوستی باطل و رشوه و می

ار شفاعت و تعاون و ياری رسانی از بین رفته تنها اهلل عادل و جب

 کند. می حکم

لد . ج2001ل . )طبری. ابن جرير .جامع البیان . دار هجر. چاپ او

 (639. ص 1

در آن : الَّ بَیٌْع فِیهِی )هابخاطر روشن شدن بهتر موضوع، به واژه

نه : و الَ شَفَاعَةٌو - نه دوستى:  َوالَ خُلَّةٌ -نه داد و ستدى است روز

نه به جاى وى بدلى : و واَلَ ُيؤْخَذُ مِنْهَا عَْدلٌو) 254( در آيه شفاعتى
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واَلَ يُقْبَُل  - و نه يارى خواهند شد: هُمْ ُينصَُرونَوَاَل  - شودگرفته مى

 48ی شود( در آيهمی و نه از او شفاعتى پذيرفته:  مِنْهَا شَفَاعَةٌ 

دقت کنید تا به اين نکته پی ببريد که شفاعت در اين آيات، هم 

رديف با داد و ستد و فديه دادن و ياری کردن دوستان )پارتی 

يك جزو معادالت رايج زندگی دنیوی بازی( آورده شده که هر 

است و آنچه در روز قیامت معدوم است بیع و دوستی است از نوع 

آنچه در دنیاست لذا شفاعت نفی شده در اين آيات نیز همان 

 شفاعتی است که آنان در زندگی دنیوی ديده و شنیده بودند. 

يهوديان مخاطب اين آيات مانند ساير ملتهای جاهلی و 

ور اديان بت پرستی از جمله مصريان و يونانیان قديم، امطرفداران 

 کردند و بر اين توهم بودند کهمی اخروی را به امور دنیوی قیاس

 توانند با دادن فديه و بدل ،عذاب اخروی را دفع کنندمی مجرمین

مانند بعضی از حکامشان که در برابر شکنجه بدنی ،بهره مالی 

و  ت نزديکان حاکم، رای او را تغییرکردند و يا با شفاعمی دريافت

 شد لذا اسالم آمد و اينگونه عقايد وآثارعملیمی حکم او را فسخ

ا آن را از بین برد و توحید خالص را جايگزين کرد )محمد رشید رض

 ( 306. ص  1. جلد  1947. تفسیر المنار . دارالمنار . 
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گويد: می (48همچنین امام ابن جرير طبری درباره آيه )بقره 

اء گفتند که ما پسران خدا و دوستان او و نوادگان انبیمی يهوديان

او هستیم و پدران ما نزد او برای ما شفاعت خواهند کرد)طبری. 

 (636.ص 1. جلد 2001ابن جرير .جامع البیان . دار هجر. چاپ اول . 

بنابرين میان آيات شفاعت در قرآن کريم هیچ گون تناقضی 

ز آيات نافی اصل شفاعت نیستند زيرا شفاعت، وجود و هیچکدام ا

حقیقتی ثابت شده با آيات قرآن و سنت صحیح نبوی است ولی 

چارچوب و ضوابط خاصی دارد که در باال اشاره شد و آنچه در 

رسد ، نفی شده شفاعت می آياتی که به ظاهر نافی شفاعت به نظر

يان در حق کفار و مشرکین است ويا آن شفاعتی است که يهود

 کردند.می وبت پرستان گمان

 

 شبهه: پاداش نیکوکاران دو یا ده برابر؟

گويد: آيا پاداش می کند ومی سپس مولف سوال ديگری مطرح

 نیکوکاران دو برابر است يا ده برابر؟ 

ی کند که آيهمی بیند و گمانمی وآيات ذيل را در تعارض با هم

گويد ده برابراست حال می بعدیی گويد دو برابر ولی آيهمی اول

 آوريم:می ارائه داده شده را در ذيلی اين آيات و ترجمه
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وَمَا أَمْوَالُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُم بِالَِّتی تُقَرِّبُکُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَْن آمَنَ 

فِی الْغُرُفَاتِ وَعَمِلَ صَالِحًا َفأُوْلَئَِك لَهُْم جََزاء الضِّعْفِ ِبمَا عَمِلُوا وَهُمْ 

 1آمِنُونَ

و اموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به پیشگاه ما »

نزديك گرداند مگر کسانى که ايمان آورده و کار شايسته کرده 

 اند پاداش است وباشند پس براى آنان دو برابر آنچه انجام داده

 «.ها]ى بهشتى[ آسوده خاطر خواهند بوددر غرفهها آن

اء بِالْحَسَنَةِ فَلَُه عَشُْر َأمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّیِّئَِة فَالَ ُيجْزَى مَن جَ

 2إاِلَّ مِثَْلهَا وَهُمْ اَل يُظْلَمُونَ

هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت و »

هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم 

 «.نرود

 پاسخ شبهه:

در جواب سوال مطرح شده که: آيا پاداش نیکوکاران دو برابر  

گويیم اگر سها و امثالهم ناراحت نشوند، ده می است يا ده برابر؟

برابراست و اين نشان از تفضل و کرم اهلل است که پاداش 

                                                           
 .37. سبا،  1

 .160. انعام،  2
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ی دهد و اين همان معنايی است که آيهمی نیکوکاران را ده برابر

 اول نیز به آن داللت میکند.

 کسانی که مانند سها نیستند و سواد الزم برای استفادهی همه 

 دانند که همه کتب لغت واژهمی از فرهنگ لغتها و معاجم رادارند

)ضعف( را هم به معنی دو برابر و هم به معنی چندين برابر يا 

دار مضاعف دانسته اند. لذا)ضِعُف الشَّیء( يعنی مثل يك چیز در مق

 وفَه يادتی غیر معین. و)اَضعََف الشَّیَء وضعَّيا مثل آن چیز با ز

د. ر کرضاعَفَه( يعنی بر اصل آن چیز افزود و آن را دو برابر يا بیشت

ی عربی و حتی فارسی براين نکته صحه هالذا همه لغت نامه

 گذاشته اند که حداقل داللت واژه )ضعف(، دو برابر و حداکثر آن

 غیر معین است.

 )ضعف ( را هم با داللتی باالتفاق، واژههم چنین همه مفسرين 

ين ( به معنای چند160خودش و هم با قرينه قرارا دادن آيه )انعام 

ای  برابرکه ده برابر نیز در داخل آن است، دانسته اند. لذا ترجمه

( ارائه داده اشتباه است و ترجمه صحیح 37که مولف ازآيه ی)سبا

 آن چنین است:

چیزى نیست که شما را به پیشگاه ما واموال و فرزندانتان ») 

نزديك گرداند مگر کسانى که ايمان آورده و کار شايسته کرده 
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 و آنان در برابر آنچه انجام داده اند پاداش مضاعف دارندباشند پس 

 «.ها]ى بهشتى[ آسوده خاطر خواهند بوددر غرفهها آن

 

 شبهه: مجازات بدکاران یك یا دو برابر؟

خود نقد ديگری برآيات قرآن وارد کرده که سپس مولف به زعم 

کند که: می تقريبا شبیه نقد قبلی اش است. او اين سوال را مطرح

 آيا مجازات بدکاران يك برابر است يا دوبرابر؟

ت گويد يك برابر ولی آيامی و بر اين باور است که اين آيه اول

 گويد دو برابر:می بعدی

عَشُْر َأمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّیِّئَِة فَالَ ُيجْزَى مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَُه 

 1إاِلَّ مِثَْلهَا وَهُمْ اَل يُظْلَمُونَ

هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت و »

هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم 

 «.نرود

خََلتْ مِن َقبْلِکُم مِّن الْجِنِّ وَاإلِنسِ فِی قَالَ ادْخُلُوْا فِی أُمَمٍ قَْد 

النَّارِ کُلَّمَا دَخَلَْت أُمَّةٌ لََّعنَتْ أُْختَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَکُوْا ِفیهَا َجمِیعًا قَالَتْ 

                                                           
 .160. انعام،  1
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أُخْرَاهُمْ ألُواَلهُمْ رَبَّنَا هَؤاُلء أَضَلُّونَا فَآتِهِْم عَذَابًا ضِعْفًا مَِّن النَّارِ قَاَل 

 1کُلٍّ ضِْعفٌ وََلکِن الَّ تَعَْلمُونَلِ

فرمايد در میان امتهايى از جن و انس که پیش از شما مى»

اند داخل آتش شويد هر بار که امتى ]در آتش[ درآيد بوده

همکیشان خود را لعنت کند تا وقتى که همگى در آن به هم 

گويند پیوندند ]آنگاه[ پیروانشان در باره پیشوايانشان مى

آتش به مضاعف ازوردگارا اينان ما را گمراه کردند پس عذاب پر

فرمايد براى هر کدام ]عذاب[ دو چندان است آنان بده ]خدا[ مى

 «.دانیدولى شما نمى

الَّذِينَ يَصُدُّونَ َعن َسبِیِل الّلهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِاآلخَِرةِ هُمْ 

 2کَافِرُونَ

يَکُونُوْا مُعْجِزِينَ ِفی األَرِْض وَمَا کَاَن َلهُم مِّن دُونِ اللّهِ أُولَئِكَ لَمْ 

مِنْ أَوْلِیَاء يُضَاعَُف لَهُُم الْعََذابُ مَا کَانُواْ َيسْتَطِیعُوَن السَّمَْع وَمَا کَانُواْ 

 3يُبْصِرُونَ

                                                           
 .38. اعراف،  1

 .19. هود، 2

 .20. هود، 3
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دارند و آن را کج همانان که ]مردم را[ از راه خدا باز مى»

آنان در زمین  . خرت را باور ندارندشمارند و خود آمى

کنندگان ]خدا[ نیستند و جز خدا دوستانى براى آنان درمانده

شود آنان توان شنیدن مى چندين برابرنیست عذاب براى آنان دو 

 «.ديدند]حق را[ نداشتند و ]حق را[ نمى

 النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ َمعَ اللَّهِ إَِلًها آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ 

 1اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن َيفْعَلْ ذَلَِك يَْلقَ أَثَامًا

 2يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَاُب يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَيَخْلُدْ ِفیهِ مُهَانًا

خوانند و کسى را که اند که با خدا معبودى ديگر نمىکسانى و»

کشند و زنا خدا ]خونش را[ حرام کرده است جز به حق نمى

خواهد کرد کنند و هر کس اينها را انجام دهد سزايش را ريافتنمى

شود و پیوسته در مى چندين برابربراى او در روز قیامت عذاب . 

 «.ماندآن خوار مى

ختن به پاسخ شبهه ذکر اين نکته ضروريست که در قبل از پردا

قبلی گفتیم بنابر داللت همه کتب لغت و تفاسیر ی پاسخ به شبهه

مضاعف شدن و چند برابری « ضِعف»ی معتبر، معنای صحیح واژه

                                                           
 .68فرقان، .  1

 .69. فرقان،  2
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است ولی در ترجمه ای که مولف ارائه داده بود دو برابرم عنا شده 

انچه او پس از پاسخی که به بود که ما آنرا اصالح کرديم لذا اگر چن

اين شبهه ارائه خواهیم داد، باز هم نقدی دراين باب دارد بايد 

سوالش را اصالح کند و بگويد: ) آيا پاداش نیکوکاران دو برابر است 

 يا چندين برابر؟(

 پردازيم به پاسخ شبهه : می حال

عام طبق داللت اولین آيه ای که مولف در اين باب آورد، يعنی )ان

و  هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت( ،160

 .رودهر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم ن

و اين نشان از مرحمت و لطف بی مثال اهلل است که پاداش حسنات 

تنها  دهد ولی اگر چنانکه از بنده ای لغزشی سر بزند،می را ده برابر

 شود. می خطا بر او نوشته گناه همان

اما جهت روشن تر شدن موضوع بايد بین سیئه و خطای فردی 

شود و عواقب مادی و معنوی آن تنها عايد می که انسان مرتکب

شود و بین گناهانی که عواقب و نتايج آن نه تنها خود می خودش

شود و باعث گمراهی و ضاللت می فرد بلکه دامنگیر انسانهای ديگر

گردد، تفکیك قائل شد. مسلم است که هر عقل می ينساير

گويد گناه نوع دوم بسی سنگین تر از نوع اول است. لذا می سلیمی
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اهللِ عادل، جزای چنین کسانی را مضاعف قرارداده است وطبق آيه 

 شوند و پیروانشان را گمراهمی ( رهبرانی که کافر38)اعراف 

شوند و از رهبرانشان، می کنند و همچنین پیروانشان که کافرمی

( آنانکه مردم 20و 19کنند و بر اساس آيه )هود می تقلید کورکورانه

دارند و مانند امثال سها، راه اهلل را کج و می را از راه خدا باز

دهند و به آخرت ايمان ندارند و طبق آيه )فرقان می نادرست نشان

شوند و حق یم ( آنانکه گناه نابخشودنی شرك را مرتکب69و  68

 کنند و مرتکب فواحشی همچون زنامی زندگی انسانی را سلب

 شوند ، عذابشان چند برابر خواهد شد. می

 گويد کسانی که مرتکب چنین گناهانیمی کدام منطقی

شوند برابرند؟ شايد می شوند با آنانکه مرتکب خطاهای فردیمی

کتابش کند. اگر سها با اين می منطق امثال سها چنین حکم

تعدادی از جوانان را فريب دهد و آنان را از آغوشِ امن اسالم 

بیرون و در منجالب الحاد و بی دينی وبی اخالقی فرو کند آيا تنها 

بايد در برابر گناه فردی اش مجازات شود يا عالوه برآن، گناهان 

جوانانی که باعث گمراهیشان شده را هم به دوش بکشد و عذابی 

؟ آقای سها !! تعريف امثال شما از ظلم و عدالت چند برابر بچشد

گويی: )عالوه برتضاد فوق ، عذاب دو برابر ظلمی می چیست ؟ که
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است که محمد)صلی اهلل علیه وسلم( به خدا نسبت داده است. 

کند جزا همانند گناه باشد نه می عدالت حکم«. نعوذ باهلل!!!»

نچه دين اسالم و بیشتر.( مشخص است که تعريفی دارند غیر از آ

هر عقل سلیم و هر فطرت پاکی دارد. اسالم دينی است که 

زيباترين معانی عدالت در احکام نورانی آن تجلی يافته و پیام 

آورآن نیز صاحب بهترين صفات پسنديده و اخالق واالست و از 

 اينگونه بهتانهای خدا ناباوران مبراست.

در نوع خود کند که می سپس مولف شبهه ديگری را مطرح

 يی که طرحهاجالب و خنده آور است. زيرا خودش در دام سفسطه

شود. برای اينکه حق مطلب ادا شود کل مطالب می کند گرفتارمی

 تشانآوريم ولی قبل از آن از خوانندگانی که هم به اعتقادامی او را

 کنم:می شود عذر خواهیمی و هم به شعورشان توهین

 

 ترین است؟شبهه: چه کسی ظالم 

چه کسی ظالم تر  "يعنی  "من اظلم ممن »آيه  15در قرآن در 

مورد به صورت زير)عینا يا با  13آمده است. در « است از کسیکه

 اندك تفاوت در لفظ(آمده است:
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 1وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افَْترَى َعلَى اللّهِ کَذِبًا أَوْ کَذَّبَ بِآيَاتِهِ 

کس که بر خدا دروغ بسته يا آيات  ستمکارتر از آن و کیست»

 «.کرده استرا تکذيب  خدا

بندد می مفهوم اين کالم روشن است يعنی کسیکه بر خدا دروغ

 يا آيات او را تکذيب کرده ستمکارترين فرد است. به عبارت ديگر

کسی ستمکارتر از او نیست. يعنی صفت عالی است که باالترين يا 

اما در دو مورد کسان ديگری را دهد. می پايین ترين را نشان

 ستمکاترين دانسته است:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْکََر ِفیهَا اسْمُهُ وَسََعى فِی 

 2خَرَابِهَا

و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا نام »

 «بکوشدها آن وى برده شود و در ويرانى

أَظْلَمُ مِمَّن کَتََم شَهَادًَة عِندَُه مَِن اللِّه وَمَا اللُّه بِغَافٍِل عَمَّا وَمَنْ 

 3تَعْمَلُونَ

                                                           
 .21. انعام،  1

 .114. بقره،  2

 .140. بقره،  3
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ستمکارتراز آن کس که شهادتى ازخدا را در نزد کیست»

 . «خويش پوشیده دارد

 در مجموع چهار کار بعنوان باالترين ظلم مطرح شده است:

 ای پیامبریدروغ بستن به خدا مثل کسیکه به دروغ ادع -1

 کند.می

کند يعنی به پیامبران می کسیکه کالم خدا را تکذيب -2

 ايمان نیاورد.

کسیکه نگذرد در مساجد ذکر خدا شود وسعی در تخريب  -3

 مساجد داشته باشد.

کسیکه شهادتی از خدا نزد اوباشد وکتمان کند . اينرا  -4

قرآن به يهود و نصاری نسبت داده که در کتابشان خبر آمدن 

ه )صلی اهلل علیه وسلم( آمده و آنان کتمان کرده اند. اشارمحمد 

کنم که چنین چیزی در کتب مقدس يهوديان و مسیحیان وجود 

 کنیم ادعای قرآن درست بوده است .می ندارد حال فرض

باالخره چه کسی ستمکارترين است ؟! بديهی است که گناه يا 

رين ظلم ظلمهای چهارگانه فوق در يك سطح نیستند. قطعا بدت

شود با می مورد اول است چون موجب گمراهی جهانی و تاريخی

 تبعات بسیار زياد آن مثل کشتارها و جنگها.
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آورد ( از همه ضعیفتر نمی مورد دوم)کسیکه خودش ايمان 

است. پس چون اين گناهان در يك سطح نیستند ممکن نیست که 

تمکارترين توان چند سنمی هر چهار مورد باالترين ظلم باشد پس

آيد. اگر اولی ستمکارترين می داشت چون اجتماع نقیضین پیش

توانند ستمکارترين باشند و به نمی 4و 3و 2است ديگر موارد 

عبارت ديگراين يك اشتباه واضح منطقی است که در قرآن وجود 

دارد که دلیل روشنی است که قرآن ممکن نیست از خدا باشد، 

 کند.نمی خدا که اشتباه

از پرداختن به پاسخ شبهه بیان اين توضیح ضروری است  قبل

که ايشان در شبهه قبلی که مطرح کرده بود، بین گناهان شخصی 

شود، تفکیکی قائل نشده می و گناهانی که باعث گمراهی ديگران

دو  بود و گفته بود: )جزا بايد همانند گناه باشد نه بیشتر و عذاب

اده شده و...( ولی جالب است برابر ظلمی است که به خدا نسبت د

که ايشان در طرح اين شبهه سرعقل آمده و ديدگاه قبلی اش را 

نقض کرده و اجتماع نقیضین پیش آورده وگفته است: )گناه يا 

ظلمهای چهارگانه فوق در يك سطح نیستند. قطعا بدترين ظلم 

شود با می مورد اول است چون موجب گمراهی جهانی و تاريخی

 ر زياد ... اين گناهان در يك سطح نیستند ... (تبعات بسیا
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نْ وَمَ» اما در پاسخ به اين شبهه بايد عرض کنیم در آياتی که  

آمده است، « ؛ چه کسی ستمکارتراست از کسی که أَظْلَمُ مِمَّن

هدف از اين پرسش سطح بندی و درجه بندیِ دقیق و رسم نمودار 

 بیشترين گناه را دارد نیست و درعلم اهلل است که کدامیك دقیقا

الت داند و با عدمی زيرا اين اهلل است که جزای هر گناهی را دقیقا

خويش هر مجرمی را به اندازه گناهش و تبعات و تاثیرات آن در 

ديگران، به سزای اعمالش خواهد رساند. بلکه هدف از اين پرسش، 

 بیان بزرگی جرم وسنگینی گناه مرتکبانش است و نیاز به سفسطه

 در اين باب نیست.

را به خوبی داده اند و ها اما مفسرين نیز جواب اين نوع مغلطه

داللتِ ی ، دايره«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن» گفته اند در اين آيات، جمله 

ی آيد. مثال آيهمی محدودی دارد در چارچوب فعلی که بعد از آن

ار تر از ( به اين معنا است که هیچ منع کننده ای ستمک114)بقره 

کند. و معنی می کسی نیست که از ذکر اهلل در مساجد ممانعت

انعام ( اين است که هیچ دروغ بندی ستمکارتر از کسی  21)ی آيه

گويد که هیچ می (140)بقره ی بندد. وايهمی نیست که به اهلل دروغ

کتمان کننده ای ستمکارتر از کسی نیست که شهادتی از خدا را 
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در نزد خويش کتمان کند و...)مصطفی ابن العدوی . التسهیل 

 ( 227. ص 2. جلد 1996لتاويل التنزيل.چاپ اول . 

گیرد که: )باالخره چه می بنا براين سها جواب اين سوالش را

که نه اضطراب و  کسی ستمکارترين است ؟! ( ومشخص شد

 ناهمگونی میان اين آيات وجود دارد و نه اجتماع نقیضین. و اين

گفت: )اين يك اشتباه واضح می ادعای او نیز مردود است که

منطقی است که در قرآن وجود دارد که دلیل روشنی است که 

 کند.(نمی قرآن ممکن نیست از خدا باشد. خدا که اشتباه

 

 ن ؟؟شبهه: شیطان فرشته یا ج

پرسد می کند واين سوال رامی ديگری مطرحی سپس اوشبهه

 که : آيا شیطان فرشته است يا جن؟

 گويد فرشته است: می کند اين آياتمی و گمان

وَإِذْ قُلْنَا ِللْمَالَئِکَةِ اسْجُدُواْ آلدََم فَسَجَدُوْا إِالَّ إِبْلِیَس أَبَى 

 1وَاسْتَکْبََر وَکَانَ مَِن الْکَافِِرينَ

                                                           
 .34. بقره،  1
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و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده کنید پس بجز » 

ه ابلیس که سر باز زد و کبر ورزيد و از کافران شد ]همه[ به سجد

  «درافتادند

إاِلَّ إِبْلِیسَ أَبَى أَن يَکُونَ مَعَ  1فَسَجَدَ الْمَآلئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَُعونَ

 2السَّاجِدِينَ

جز ابلیس که » «سجده کردند پس فرشتگان همگى يکسره»

 «کنندگان باشدخوددارى کرد از اينکه با سجده

 وطبق اين آيه، جن است: 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ 

 3الْجِنِّ

و ]ياد کن[ هنگامى را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده »

 «مه[ جز ابلیس سجده کردند که از ]گروه[ جن بودکنید پس ]ه

 پاسخ به شبهه:

اگر چه اين مساله از دير باز میان مفسرين، محل مناقشه بوده  

و برخی گفته اند شیطان از قبیله ای از تبار فرشتگان بود که از 

                                                           
 .30. حجر،  1

 .313. حجر،  2

 .50. کهف،  3
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( را از 50در آيه )کهف « جن»ی آتش آفريده شده و واژه هازبانه

معنای مخفی شدن، دانسته اند و برخی گفته اند )جِنَّ( به ی ريشه

فرشته موجودی است و شیطان موجودی ديگر و هیچگاه شیطان 

 فرشته نبوده.

ولی با اين وجود گروه اول از مفسران نیزاذعان دارند که  

شیاطین دقیقا همانند فرشتگانی نبودند که از نورآفريده شده و 

 ستوراتس سرپیچیدائم در طاعت اهلل بوده و هیچگاه از د

 کردند بلکه در میان فرشتگان و در ضمن آنان بودند.نمی

ات اما گروه دوم از مفسرين بر اين باورند که اهلل متعال در آي

کند؛ می و...( سه نوع از مخلوقاتش را ياد 32و 31حجر -34)بقره 

تش فرشته که از نور و آدم که از خاك آفريده شده و ابلیس که از آ

به  ه ولی در ظاهر مانند فرشتگان و در میان آنان بود ياآفريده شد

 عبارتی از لحاظ صورت و شکل مانند فرشتگان ولی از لحاظ ماده و

ع اصل جدای از آنان بود. لذا هنگامیکه اهلل آدم را آفريد به جم

م فرشتگان که شیطان نیز در ضمن آنان بود دستور داد در برابر آد

ولی شیطان از  –نه سجده عبادت  -سجده تحیت و تکريم کنند 

 اين دستور الهی سرپیچی کرد و گفت: 
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  1أَنَاْ خَیْرٌ مِّنْهُ َخلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ

 «.من ازاو بهترم مرا از آتشى آفريدى و او را از گل»

 کند که: می لذ اهلل متعال اين حکايت را اينگونه بازگو

ِللْمَالَئِکَةِ اسْجُدُواْ آلدََم فَسَجَدُوْا إِالَّ إِبْلِیَس أَبَى وَإِذْ قُلْنَا 

 2وَاسْتَکْبََر وَکَانَ مَِن الْکَافِِرينَ

و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده کنید پس بجز »

ده ]همه[ به سج ،کافران شد از ابلیس که سر باز زد و کبر ورزيد و

  «افتادند در

 گروه دوم مفسران داليل محکمتری بر اثبات ديد گاه خود دارند

 از جمله: 

ا وَن مَعَلُلَا يَعْصُوَن اللَّهَ مَا أَمَرَهُْم وَيَفْ فرشتگان، -1

کنند و از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچى نمى«يُؤْمَرُونَ

 «دهندآنچه را که مامورند انجام مى

ولی ابلیس سرپیچی کرد لذا او از فرشتگان  ﴾تحريم  6 -2

 نیست. 

                                                           
 .12. اعراف،  1

 .34. بقره،  2
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فرشتگان از نور آفريده شدند ولی ابلیس از آتش ؛  -3

( بنابراين 12..()اعراف مرا از آتشى آفريدى ...خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ)...

 ماده وطبیعت آنان متفاوت است.

کنند و نرو ماده ندارند نمی فرشتگان ازدواج وتولید مثل -4

مْ ُدونِی وَهُ اء مِنوْلِیَأَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَچنین نیست؛ ولی ابلیس 

ن وستاو نسلش را به جاى من د شیطان آيا با اين حال»لَکُمْ عَدُوٌّ

 (50)کهف « گیريدخود مى

 کَانَ مَِن الْجِنِّ گويد: می نص صريح و واضح در سوره کهف -5

ارش روردگپ]گروه[ جن بود و از فرمان از »فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

)محمد علی الصابونی .التفسیر الواضح المیسر.چاپ « سرپیچید

 (20.ص 2007هشتم . 

گويد: ابلیس حتی به می حسن بصری )رحمه اهلل( در اين باره

اندازه يك چشم برهم زدنی از فرشتگان نبود و او اصل جن است 

 ير .جامع البیان . دارهمچنانکه آدم اصل انس است)طبری. ابن جر

 (539.ص 1. جلد 2001هجر. چاپ اول . 

شايد اين سوال پیش آيد اهلل متعال در آيات متعددی فرموده: 

اين  ورده کو ابلیس را از فرشتگان استثنا .. جز ابلیسإاِلَّ إِبْلِیسَ

 نشان از اين است که شیطان فرشته بوده .
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 واعد نحو، استثنا سهدر جواب اين سوالهم بايد گفت؛ براساس ق

 رکن دارد:

 الف : )مستثنی( يعنی آنچه استثنا شده  

 ب: )مستثنی منه ( يعنی استثنا شده از آن 

 استثنا مانند اال ، حاشا و..ی ج: )ادات استثنا ( يعنی کلمه

 د جزمثال در جمله: )جاء التالمیذ اال سعیدا.. دانش آموزان آمدن

منه. )سعیدا( مستثنی و)اال ( سعید(، کلمات )تالمیذ( مستثنی 

 ادات استثنا است.

 همچنین طبق قواعد نحو استثنا بر سه نوع است :

) متصل ( و آن هنگامی است که مستثنی حقیقتا جزوی از 

مستثنی منه باشد مانند مثالی ذکرشد که سعید در قیقت جزوی از 

 تالمیذ است 

از )منقطع ( و آن هنگامی است که مستثنی حقیقتا جزئی 

مستثنی منه نیست ولی از لحاظ انجام کار، از آن استثنا شده 

 وزانمانند: )حضر التالمیذ اال معلمهم فانه لم يحضربعد .. دانش آم

حضر شدند جز معلمشان که هنوز حاضر نشده ( توجه کنید که 

معلم در حقیقت از میان دانش آموزان نیست ولی از لحاظ انجام 

 موزان استثنا شده است.فعل )حضر( از میان دانش آ
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 بنابر اين پی برديم که لزوما هر)مستثنی( ای جزئی از)مستثنی

 منه ( نیست و اين نوع استثنا، منقطع نام دارد و به ندرت مورد

 و...(، 32و 31حجر -34گیرد لذا در آيات )بقره می استفاده قرار

گیريم که ابلیس از میان می استثنا از اين نوع است و نتیجه

شتگان نیست ولی از لحاظ انجام فعل سجده از میان فرشتگان فر

 استثنا شده است. 

 آيه ديگری که در آن استثنا منقطع بکار رفته اين آيه است: 

 1مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ

 «.کنندهیچ علمى بدان ندارند جز آنکه از گمان پیروى مى»

گمان از علم استثنا شده در حالیکه  در اين آيه پیروی از

 هیچگاه از آن نیست بلکه دوچیز کامال متضاد هستند .

 

 شبهه: عرض بهشت چقدر است؟

سپس مولف سوال ديگری مطرح کرده است که: عرض بهشت 

 چقدر است؟

                                                           
 .157. نساء،  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3002 

 

و با سطحی نگری و مغالطه آيات نازل شده در اين باب را در  

است که طبق آيه ذيل عرض بیند و بر اين باور می تضاد با هم

 هاست. )همه آسمانها(:بهشت به اندازه زمین و آسمان

اتُ وَاألَرْضُ السَّمَاوَ ُضهَاعَرْ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ

 ﴾133أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ

و براى نیل به آمرزشى از پروردگار خود و بهشتى که پهنايش »

قدر[ آسمانها و زمین است ]و[ براى پرهیزگاران آماده شده ]به 

 «.است بشتابید

و طبق آيه ذيل عرض بهشت به اندازه آسمان )يك آسمان( 

 است : 

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرُْضهَا کَعَرْضِ السَّمَاء 

 1وَالْأَرْضِ

پروردگارتان و بهشتى که براى رسیدن[ به آمرزشى از ]»

 «.پهنايش چون پهناى آسمان و زمین است

 گويد: می سپس در يك نتیجه گیری ناشیانه

                                                           
 .21. حديد،  1
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زمین ويك ی )واضح است که محالست عرض بهشت به اندازه

آسمان باشد ودر عین حال مساوی زمین وآسمانها باشد چون 

عرض آسمانهاقطعا بیشتراز عرض يك آسمان است. دقت کنید که 

آيه کامال شبیه هم هستند مگر اينکه در يکی آسمانها آمده  دو

رسد محمد )صلی اهلل علیه وسلم ( می ودر ديگری آسمان. به نظر

يك جمله را حفظ کرده بوده است ودر ياد آوری مجدد آن فراموش 

 کرده که قبال آسمان گفته يا آسمانها .(

ار پاسخ شبهه: آنچه مسلم است اين است که عرض بهشت بسی

داند وهدف می بزرگ وگسترده است واندازه دقیق آن را فقط اهلل

اين آيات، تعیین چارچوب و حد واندازه واقعی برای بهشت نیست 

بلکه بیان گستردگی بهشت به روش تمثیل و تشبیه است وبه قول 

عالمه زمخشری :هدف اين آيات توصیف بهشت به گستردگی 

 که مردم از مخلوقات اهلل ووسعت است لذا به گسترده ترين چیزی

شناسند که همانا آسمان وزمین است تشبیه شده می

( . 627. ص  1.جلد 1998اند)زمخشری. الکشاف . مکتبه العبیکان . 

کنايه از وسعت وگستر دگی است « عرض»همچنین ذکر واژه 

يعنی سرزمین پهناور . ويا « بالد عريضه:» شود می چنانکه گفته
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يعنی : اين ادعايی بزرگ است « ه دعوی عريضههذ»شود : می گفته

. 

عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ ی هاحال ببینیم که بین جمله

ا عَرْضُهَو « پهنايش ]به قدر[ آسمانها و زمین است»وَاألَرْضُ

« ستامین پهنايش چون پهناى آسمان و ز»کَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ

 تناقضی وجود دارد ؟ 

يك مفهوم « سماء»بايد در نظر داشت که واژه قبل از هرچیز 

کلی است که همه آسمانها اعم از طبقات مختلف، اجرام، کرات و 

را  کهکشانها را در برمی گیرد . اما مولف با زيرکی خاصی اين واژه

کند که خطايی بزرگ است وهیچگاه می به )يك آسمان ( معنی

ر آسمان اول به کادرادبیات عرب اين واژه به معنای يك آسمان يا 

 نرفته است . ودر قرآن نیز هرگاه آسمان اول يا آسمان نزديك به

 يعنی آسمان نزديك« السماء الدنیا » زمین اراده شود با عبارت 

 تعبیر شده است مانند اين آيات : 

 1وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَاِبیحَ

 «.آراستیمما آسمان نزديك را با ستارگان »

                                                           
 .5. ملك،  1
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 1إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِزِينَةٍ اْلکَوَاکِبِ

 «. را به زيور اختران آراستیمنزديك ما آسمان »

مفهومی کلی است که متضمن همه « سماء»بنابراين واژه 

زنیم وکتابخا نه ای می آسمانهاست برای فهم اين موضوع مثالی

اوی میلیونها کتاب است چند طبقه را در نظرمی گیريم که ح

م وکتابها براساس زبان نوشتاری )التین ،عربی ، فارسی و..( تقسی

ودر طبقات خاصی چیده شده اند وهريك از اين طبقات مانند 

ر کتابخانه ای مستقل هستند . حال اگر کل اين کتابخانه را در نظ

با  ياوبه کار ببريم « کتابخانه»بگیريم واين وا ژه را به صورت مفرد 

ين اين اعتبارکه هر طبقه همانند کتابخانه ای مجزا وعظیم است ، ا

به کارببريم تعبیراشتباهی « هاکتابخانه»واژه را به صورت جمع 

ود نکرده ايم وبین اين دو واژه از لحاظ مفهوم و مدلول تناقضی وج

 ندارد. 

ووحدت « سما ء»واين آيات نیز بیانگرمفهوم کلی بودن واژه 

 است:« سماوات»و « سما ء»واژه معنايی 

                                                           
 .6. صافات،  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3006 

 

) وَهُوَ الْحَکِیمُ الَْعلِیمُ وَهُوَ الَّذِی فِی السَّمَاء إِلَهٌ وَِفی الْأَرْضِ إِلَهٌ

وََتبَارَكَ الَِّذی لَُه مُْلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِْض وَمَا بَیَْنهُمَا َوعِندَهُ عِلْمُ ( 84

 1السَّاعَةِ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

معبود. و او است و در زمین معبود وست که در آسمان ا و»

است کسى که فرمانروايى آسمانها  مباركو  (84حکیم ودانا است )

و زمین و آنچه میان آن دو است از آن اوست و علم قیامت پیش 

  «شويداوست و به سوى او برگردانیده مى

 را به معنای يك آسمان معنا« سما ء»حال اگر مانند سها واژه 

 کنیم ، معنای آيه اينچنین خواهد بود که اهلل در يك آسمان ودر

زمین معبود است ولی فرمانروای همه آسمانها و زمین است ..که 

يه پذيرد.بنابراين منظور از آسمان در آنمی هیچ عقل و منطقی آنرا

زخرف( همه آسمانهاست واين آيه باآيه ذيل يك معنا و  84)

 رساند:می مفهوم را

 2وَ اللّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَفِی األَرْضِوَهُ

 «. استمعبود و او در آسمانها و زمین »

                                                           
 .85. زخرف،  1

 .3. انعام،  2
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توان پی برد که شبهات می مشاهده کرديم که با اندکی تامل

سما »یهامطرح شده از جانب سها بی اساس و ناشیانه است و واژه

علیرغم تفاوت ظاهری به يك مفهوم و مدلول « سماوات»و « ء

توان به پوچ بودن اين ادعای می دارند و بدين ترتیباشاره 

یه رسد محمد )صلی اهلل علمی فريبنده او نیز پی برد که : )به نظر

وسلم ( يك جمله را حفظ کرده بوده است و در ياد آوری مجدد آن 

 فراموش کرده که قبال آسمان گفته يا آسمانها .(

 ه بهارگیری اين واژالبته به اين نکته نیز بايد اشاره کرد که بک

صورت مفرد يا جمع بنا به مقاصد بالغی خاصی است و هر کدام 

 توان گفت در اکثر آياتی کهمی بارمعنايی ويژه ای دارد از جمله

« سماوات»دربیان عظمت آفرينش آسمان است از صیغه جمع 

استفاده شده ولی در مواقعی که هدف اصلی کالم، بیان عظمت 

مسايل جانبی در نظر بوده و يا از ديد  خلقت آسمان نبوده و

بکار « سماء»انسانهای روی زمین از آسمان تعبیرشده صیغه مفرد 

 رفته است.

همچنین اگر اين آيات را در کنار هم قرار دهیم قطعا به اين 

 رساند:می نتیجه خواهیم رسید که سماء و سماوات يك مفهوم را



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3008 

 

 1ضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إاِلَّ بِالْحَقِّوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَاألَرْ

ق حو ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به » 

 «.ايمنیافريده

 2وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرَْض وَمَا بَیْنَُهمَا بَاطِلًا

و آسمان و زمین و آنچه را که میان اين دو است به باطل »

 «.نیافريديم

( ايمجز به حق نیافريدهاندکی تامل میتوان پی برد که جمله )با 

( به يك معناست ولی يکی به واژه ی)سماء( به باطل نیافريديمو)

 وديگری به )سماوات( نسبت داده شده است.

 يا اين آيات:

 3وَهُوَ الَّذِی فِی السَّمَاء إِلَهٌ وَِفی الْأَرْضِ إِلَهٌ

 «.معبودت و در زمین اسمعبود اوست که در آسمان  و»

 4وَهُوَ اللّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَفِی األَرْضِ

 «. استمعبود و او در آسمانها و زمین » 

                                                           
 .85. حجر،  1

 .27 . ص، 2

 .84. زخرف،  3

 .3. انعام،  4



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3009 

 

 

 شبهه: تعداد روزهای عذاب قوم عاد؟

کند که : تعداد روزهای می سپس مولف اين سوال را مطرح

 عذاب قوم عاد چند روز بوده است ؟

روزها میان آيات قرآن تضاد کند در باره تعداد اين می وگمان

 گويد چند روز:می وجود دارد زيرا از نظر او اين آيه

فَأَرْسَلْنَا عَلَْیهِمْ رِيحًا صَْرصًَرا فِی أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُْم َعذَابَ 

 1الْخِزْیِ فِی الْحَیَاةِ الدُّْنیَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُْم لَا يُنَصرُونَ

 پس بر آنان تندبادى توفنده در روزهايى شوم فرستاديم تا در»

زندگى دنیا عذاب رسوايى را بدانان بچشانیم و قطعا عذاب آخرت 

 «.تر است و آنان يارى نخواهند شد کننده رسوا

خواهد به می دهدمی ذيل ارائهی و با ترجمه اشتباهی که از آيه

ی گويد تعداد روزهامی آيهمخاطب القاء کند برخالف آيه قبلی اين 

 عذاب يك روز بوده است :

  2إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَْیهِمْ رِيحًا صَْرَصرًا فِی يَوْمِ نَحْسٍ مُّْستَمِرٍّ

                                                           
 .16. فصلت،  1

 .19. قمر،  2
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 ما بر ]سر[ آنان در روز شومى به طور مداوم تندبادى توفنده»

 «.فرستاديم

 پاسخ شبهه : 

در زمین به ناحق در اين شکی نیست که قوم عاد هنگامی که 

 دچار عذاب الهیافراشتند و گفتند از ما نیرومندتر کیست  سر بر

شدند و طبق اين آيه عذابشان هفت شب و هشت روز ادامه 

 داشت: 

سَخَّرَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ  1وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِيحٍ صَْرصَرٍ عَاتِیَةٍ

َفتََرى الْقَوَْم ِفیهَا صَرْعَى کَأَنَّهُمْ أَْعجَازُ نَخْلٍ لَیَالٍ َوثَمَانِیَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا 

 2خَاوِيَةٍ

]که .و اما عاد به ]وسیله[ تندبادى توفنده سرکش هالك شدند»

شب و هشت روز پیاپى بر آنان بگماشت در آن خدا[ آن را هفت

هاى نخلهاى تنهها آن ديدى گويى]مدت[ مردم را فرو افتاده مى

 «.اندمیان تهى

                                                           
 .6الحاقه،  . 1

 .7الحاقه،  . 2
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هفت شب ها آن کند که عذابمی لذا اين آيه به طور دقیق بیان

( اين مطلب را 16و هشت روز ادامه داشته است که آيه )فصلت 

 (...روزهايی شومأَيَّامٍ نَّحِسَاتٍکند که : )می اينگونه بیان

در يك روز شوم آغاز ها آن گويد که عذابمی (19اما آيه )قمر 

ی ادامه پیدا کرد زيرا مشخص است که واژهوشومی آن تا ايامی 

 ( به معنای )ادامه داربودن ومداومت است( است .مُّسْتَمِرٍّ)

ا به ( رمُّسَْتمِرٍّيك ترجمه اشتباه، واژه )ی اما جناب سها با ارائه

معنای مداومت در طول يك روز دانسته است که آيات قبل، به 

تا هفت شب و هشت  هاآن کند که مداومت عذابمی روشنی بیان

صحیح آيه چنین ی روز بوده است نه فقط يك روز. لذا ترجمه

 است :

 نحسی که شومی آن ادامه داشت،ما بر ]سر[ آنان در روز )

 .(تندبادى توفنده فرستاديم

شب و فته ... ومًاسَْبعَ َلیَالٍ َوَثمَانِیَةَ أَيَّامٍ حُسُلذا عبارتهای )

حْسٍ نََيوْمِ  -...روزهايی شوم نَّحِسَاتٍأَيَّاٍم  -هشت روز پیاپى 

هوم نحسی که شومی آن ادامه داشت( همگی يك مفروز .. .مُّسْتَمِرٍّ

 رسانند وهیچگونه تضادی با هم ندارند.می را
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 شبهه: خدا کدام مالئکه رو برای مریم فرستاد؟

 کند واين سوال رامی ديگری طرحی سپس مولف شبهه

مالئکه يا روح برای مريم فرستاده شده پرسد که:کدامیك از می

 اند؟

و بر اين باور است که قرآن در باره باردار شدن مريم )علیه 

 السالم( در سوره ال عمران گفته که چند ملك به مريم وارد شدند

ولی در سوره مريم گفته است که تنها يك روح با مريم صحبت 

 بیند: می کرده است.لذا اين دو آيه را در تضاد

إِذْ قَالَتِ اْلمَآلئِکَةُ يَا مَرْيَمُ ِإنَّ اللّهَ ُيبَشِّرُكِ بِکَِلمَةٍ مِّنُْه اسْمُهُ 

 1الْمَسِیُح عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِیهًا فِی الدُّنْیَا وَاآلخِرَةِ وَمَِن الْمَُقرَّبِینَ

 2وَيُکَلِّمُ النَّاسَ فِی اْلمَهِْد وَکَْهًلا وَمِنَ الصَّالِحِینَ

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَکُونُ لِی وَلٌَد وَلَمْ يَمْسَْسنِی بََشرٌ قَاَل کََذِلكِ اللّهُ 

 3يَخْلُقُ مَا يَشَاُء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَِإنَّمَا يَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ

                                                           
 .45. آل عمران،  1

 .46. آل عمران،  2

 47. آل عمران،  3
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 ياد کن[ هنگامى ]را[ که فرشتگان گفتند اى مريم خداوند تو]»

مريم است بنامش مسیح عیسىاى از جانب خود که نرا به کلمه

بان دهد در حالى که ]او[ در دنیا و آخرت آبرومند و از مقرمژده مى

  «]درگاه خدا[ است

و در گهواره ]به اعجاز[ و در میانسالى ]به وحى[ با مردم » 

  «گويد و از شايستگان استسخن مى

 مريم[ گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود با آنکه]»

به من دست نزده است گفت چنین است ]کار[ پروردگار خدا  بشرى

آفريند چون به کارى فرمان دهد فقط به آن هر چه بخواهد مى

 «.باشدگويد باش پس مىمى

وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْيََم إِذِ انتَبَذَتْ مِْن أَهْلِهَا مَکَانًا 

فَأَرْسَلْنَا إِلَْیهَا رُوحَنَا فََتمَثَّلَ لَهَا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا شَرْقِیًّا

قَالَ إِنَّمَا قَالَتْ إِنِّی أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنَك إِن ُکنتَ تَِقیًّابَشَرًا سَوِيًّا

قَالَتْ أَنَّى يَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاًما زَکِیًّا

قَالَ کَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ َعَلیَّ هَیِّنٌ شَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِیًّايَمْسَسْنِی بَ

 1وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً ِللنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَکَانَ أَمْرًا مَّقْضِیًّا

                                                           
 .21الی  16. مريم،  1
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و در اين کتاب از مريم ياد کن آنگاه که از کسان خود در »

اى بر خود پردهو در برابر آنان » «مکانى شرقى به کنارى شتافت

گرفت پس روح خود را به سوى او فرستاديم تا به ]شکل[ بشرى 

و تمريم[ گفت اگر پرهیزگارى من از ]» «اندام بر او نمايان شدخوش

گفت من فقط فرستاده پروردگار «»برمبه خداى رحمان پناه مى

گفت چگونه مرا «»توام براى اينکه به تو پسرى پاکیزه ببخشم

نکه دست بشرى به من نرسیده و بدکار پسرى باشد با آ

 گفت ]فرمان[ چنین است پروردگار تو گفته که آن بر من«»امنبوده

 اى براى مردم و رحمتى از جانب خويشآسان است و تا او را نشانه

 «.قرار دهیم و ]اين[ دستورى قطعى بود

مريم از ی گويد: در ال عمران از مالئکه ودر سورهمی او در ادامه

کنند. دقت کنیدکه در می وح صحبت شده و روح و ملك فرقيك ر

 هر دو مورد مريم تعجب کرده و جواب يکسانی داده است بنا براين

کند. می هم ال عمران و هم سوره مريم از يك مالقات صحبت

 ند وايعنی اين دو آيه هم در تعداد افرادی که به مالقات مريم آمده 

 د و...هم در نوع آنان باهم تضاد دارن

 پاسخ شبهه: 
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ه تنها به معنای آنچ "روح"قبل از هرچیز بايد بدانیم که واژه 

در برابر جسم قرار میگیرد نیست. بلکه طبق اين آيه يکی از 

 است: "روح"نامهای فرشته جبرئیل نیز

 2نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ اْلأَمِینُ 1وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ

روح  « »که اين ]قرآن[ وحى پروردگار جهانیان استو راستى » 

 «االمین آن را بر دلت نازل کرد

به معنی  "روح االمین "به معنای جبرئیل و "روح"بنابراين  

 جبرئیل امین است.

به معنای فرشته جبرئیل است، اگر  "روح "حال که پی برديم 

عه فرض را بر اين بگیريم که آيات ال عمران و مريم از يك واق

کند ، بايد به اين سوال می مشخص در زمان و مکانی معین حکايت

يعنی  "مالئکه"پاسخ دهیم که چرا در ال عمران گفته شده 

 جبرئیل. ؟ی يعنی فرشته "روح "فرشتگان ولی در مريم 

در پاسخ به اين سوال بايد گفت که برخی مفسرين بر اين 

ی ا همان فرشتهنیز دقیق "مالئکه  "ی باورند که مدلول واژه

                                                           
 .192. شعراء،  1

 .193. شعارء،  2
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اطالق و جبرئیل  "مالئکه  "ی حبرئیل است به اين معنا که واژه

 اراده شود. چنانکه در اين آيه آمده است: 

يُنَزِّلُ الْمَآلئِکَةَ بِالْرُّوحِ مِْن َأمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاُء مِنْ ِعبَاِدهِ أَنْ 

 1فَاتَّقُونِ أَنذِرُواْ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إاِلَّ أَنَاْ 

به فرمان خود بر هر کس از  ه همرا وحیفرشتگان را ب»

 کند که بیم دهید کهکه بخواهد نازل مى )به نام انبیاء(بندگانش

 « معبودى جز من نیست پس از من پروا کنید

آورد جبرئیل می مشخص است که فرشته ای که وحی بر انبیاء

 .ز آن تعبیر شده استا "مال ئکه "ی است ولی در اين آيه با واژه

توان يك می حال ممکن است اين سوال پیش آيد که چگونه

 واژه جمع را به معنای مفرد دانست؟

 توان به اين پرسش جواب داد: می از چند جهت

الف : در زبان عربی جايز است که به قصد اراده جنس ، از يك 

ز اخبر را گويد : اين می نفر با لفظ جمع تعبیر شود .مانند کسی که

مردم شنیدم در حالیکه مشخص است خبر را از يك نفر شنیده 

 است .)طبری،بیضاوی، قرطبی، بغوی ، شوکانی ،مراغی و....(

                                                           
 .2. نحل،  1
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چنانکه در داستان جنگ احد مشهور است پس از اتمام جنگ و 

شکست مسلمانان پیامبر )صلی اهلل علیه وسلم( به همراه 

نه بودند که ابوسفیان بازماندگان جنگ در حال بازگشت به مدي

تصمیم گرفت لشگری تجهیز کند و همان تعداد باقی مانده را نیز 

ن از بین ببرد لذا نعیم بن مسعود مجاشعی اين خبر را به مسلمانا

رساند که ابو سفیان چنین قصدی دارد ..قرآن از اين واقعه 

 گويد:می کند و درباره ايمان و توکل مومنانمی اينچنین تعبیر

ذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ َجمَعُواْ لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ الَّ

 1فَزَاَدهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا الّلهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ

همان کسانى که مردم به ايشان گفتند مردمان براى ]جنگ با[ »

ر ايمانشان اند پس از آن بترسید و]لى اين سخن[ بشما گرد آمده

 «.افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمايتگرى است

)الناس( وجود دارد که ی بینیم در اين آيه دو واژهمی چنانکه

 مراد از اولی، نعیم بن مسعود مجاشعی وازدومی، ابوسفیان است.

و نیز چنانکه معروف است ، يهوديان، بدين خاطر که رسالت 

هلل علیه وسلم( شده و اهلل متعال او را به الهی نصیب پیامبر )صلی ا

                                                           
 .173. آل عمران،  1
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ورزيدند و از هیچ نوع می پیامبری برگزيده است، بر اوحسد

 گويد: می دشمنی فرو گذار نبودند قرآن در اين باره

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ َعلَى مَا آتَاهُمُ اللُّه مِن َفضْلِِه فَقَْد آتَْیَنآ آلَ 

 1وَالْحِکْمَةَ وَآتَْینَاهُم مُّلْکًا عَظِیمًاإِبْرَاهِیمَ الِْکتَابَ 

 بلکه به مردم براى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا کرده»

ورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت رشك مى

 «داديم و به آنان ملکى بزرگ بخشیديم

 ت بادر اين آيه نیز از پیامبر )صلی اهلل علیه وسلم( که مفرد اس

 لفظ جمع )الناس ( تعبیر شده است .

ب: وقتی کسی رئیس باشد به خاطر تعظیم جايگاهش تعبیر 

کردن از او با لفظ جمع جايز است و جبرئیل رئیس مالئکه بود 

 .)بغوی ، قرطبی(

 توان به صورت مجاز مرسل از نوع اطالق کل و ارادهمی ج: گاهی

به الزحیلی . جمع را به معنای مفرد دانست )وهی جزء ، واژه

 التفسیر المنیر...(همانند اين آيه: 

 1يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِی آذَاِنهِم مِّنَ الصَّوَاِعقِ

                                                           
 .54. نساء،  1
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تا از صدای صاعقه  نهندمی انگشتان خود را در گوشهايشان»

 «.در امان باشند

چنانکه مشخص است، انسان وقتی میخواهد از صدای پرنهیبی 

گذارد نه کل می انگشتانش را در گوششدر امان بماند سر 

انگشتان را. حال بايد دانست معادل عربی نوك يا سر انگشت 

)انگشتان( است ی )اصابع( به معنای )انامل( است و واژهی واژه

)المعجم الوسیط(. ولی در اين آيه به صورت مجاز مرسل از نوع 

وك اطالق کل واراده جزء واژه )انگشتان ( استفاده شده و از آن )ن

 انگشتان ( اراده شده است. 

 بسیاری از مفسرين نیز علیرغم اينکه رای اول را نیز پذيرفته

مران عمالئکه در ال ی ژهاند، اما اين رای را ترجیح داده اند که وا 

به معنای جمع فرشتگان است و تنها جبرئیل مقصود نیست. که در 

توان گفت هردو آيه مذکور از يك واقعه معین در نمی اين صورت

 کنند زيرا: می يك زمان و مکان معین حکايت

                                                                                                               
 .19. بقره،  1
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إِنَّ اللّهَ در ال عمران سخن از مژه دادن و بشارت است 

اى از مهبه کل و راخداوند ت»مِّنْهُ اسْمُُه اْلمَسِیحُيُبَشِّرُكِ بِکَِلمَةٍ 

 « دهدمريم است مژده مىبنجانب خود که نامش مسیح عیسى

ق آنهم نه تنها بخاطراعطای فرزند بلکه همچنانکه در ادامه سیا

 آيات داللت میکند، بخاطراينکه فرزندش کلمه اهلل است، وجاهت و

خواهد بود، اهلل متعال جايگاهی بلندی خواهد داشت، مقرب 

معجزاتی به او خواهد داد و از صالحان خواهد بود ولی در سوره 

 .. ازَکِیًّ امًاغُلَ لِأََهبَ لَكِمريم تنها سخن از اعطا وهبه فرزند است ) ..

 و( سخنی از آينده و منزلت براى اينکه به تو پسرى پاکیزه ببخشم

ا به سوی آبستن شود و بال فاصله بحث رنمی مقام عیسی بیان

 برد و سیاق آيات اينچنین ادامهمی شدن مريم )علیه السالم (

 يابد که:می

 1فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَکَانًا َقصِیًّا

پس ]مريم[ به او ]عیسى[ آبستن شد و با او به مکان » 

  «اى پناه جستدورافتاده

                                                           
 .22. مريم،  1
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کردن مريم لذا طبق اين رای تنها نکته مشترك دو آيه تعجب 

)علیه السالم ( است. و اين طبیعی است که امر خارق العاده و 

برخالف عرف معهوده در هر هنگامی که باشد تعجب آوراست چه 

در هنگام بشارت، چه در هنگام اعطاء، و چه برای شنوندگان قصه 

 در ديگراعصار و قرون .

ه بنابراين در صورت پذيرفتن هريك از دو رای مذکور، مطالبی ک

شود زيرا چیزی جز می سها در نتیجه گیری بحث بیان نموده ابطال

 نتیجه گیری الحادی و مغرضانه نیست .

 

 گیرد؟می شبهه: فرشته جان آدم را

پرسد که: می کند و اين سوال رامی سپس او شبهه ديگری طرح

 گیرد ؟می يك فرشته يا فرشتگان جان افراد را

 بیند:می تعارضوآيات ذيل رادر اين باب در 

قُلْ يَتَوَفَّاکُم مَّلَكُ الْمَوِْت الَّذِی وُکَِّل بِکُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ 

 1تُرْجَعُونَ

                                                           
 .11. سجده،  1
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ستاند بگو فرشته مرگى که بر شما گمارده شده جانتان را مى» 

 «شويدآنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانیده مى

 1الْمَلَائِکَةُ َيضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْفَکَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ 

آورند[ وقتى که فرشتگان جانشان را پس چگونه ]تاب مى» 

 «نوازندستانند و بر چهره و پشت آنان تازيانه مىمى

 پاسخ به شبهه:

(، جان گرفتن را به ملك 11همانطورکه ديديم در آيه )سجده 

 امور قبض ارواح است ولی در آيهالموت نسبت داده است زيرا او م

( اين امر را به فرشتگان نسبت داده است زيرا ملك 27)محمد 

الموت ياورانی از فرشتگان دارد که تحت فرمان اويند و از او 

 گیرند )طبری . ابن جرير . جامع البیان . دارهجر. چاپمی دستور

 حزم .( ) ابن کثیر . درا ابن 292تا  289. ص  9.جلد 2001اول . 

( )بغوی . حسین بن مسعود. تفسیر . دار 689. ص 2000چاپ اول . 

.  ء( ) تفسیر بیضاوی . دار احیا 272. ص 2قمری .جلد  1409طیبه . 

 (.166. ص2بی تا . جلد 

                                                           
 .27. محمد،  1
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لك مگويد : اهلل متعال برای می امام ابن جرير طبری در اين باره

ا رور او جانها توانند با دستمی الموت ياورانی قرار داده است که

توان می قبض کنند پس اگر چه قبض روح کار ياورانش هم باشد،

 دهند به دستورمی آنرا به ملك الموت نسبت داد زيرا آنچه انجام

 اوست. چنانکه اگر اگر ياوران سلطان به دستور او کسی را بکشند

شود اگرچه می يا شالق بزنند اين کار به سلطان نسبت داده

ی ررا به دست خود ومستقیما انجام نداده باشد. )طبرسلطان آن کا 

 ص.  9.جلد 2001. ابن جرير . جامع البیان . دارهجر. چاپ اول . 

290) 

 

 ی متعدد؟هاشبهه: یك خالق یا خالق

پرسد که: می کند و اين سوال رامی سپس او شبهه ديگری طرح

 ؟اآيا فقط يك خالق وجود دارد يا خالقهای متعددی وجود دارند

برای اينکه حق مطلب به طور کامل ادا شود و عمق درك و 

مل دانش او پی ببريم مطالبی که در اين باب آورده ذيال به طور کا

 کنیم: می نقل

گويد که فقط يك خالق وجود دارد که اهلل می قرآن در آيه زير

 است 
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  ﴾62لٌکِیوَ اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهَُو عَلَى کُلِّ شَیْءٍ 

خدا آفريدگار هر چیزى است و اوست که بر هر چیز نگهبان »

 «است

 اگر اهلل خالق همه اشیاء است پس خالق ديگری به غیر از اهلل

 زير گفته که خالقهای زيادی هستند کهی وجود ندارد. ولی در آيه

 اهلل بهترينش آنهاست: 

لَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا اْلمُضْغَةَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًَة فََخلَقْنَا الْعَ 

عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخََر فََتبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ 

 1الْخَالِقِینَ

آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم پس آن علقه را ]به »

استخوانهايى ساختیم صورت[ مضغه گردانیديم و آنگاه مضغه را 

بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیديم آنگاه ]جنین را در[ 

آفرينشى ديگر پديد آورديم آفرين باد بر خدا که بهترين 

 «آفرينندگان است

 پاسخ به شبهه: 
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ابتدا بايد عقل و درك واالی مولف کتاب نقد قرآن را تحسین  

لمی بسیار غنی کرد که چه علم راسخی داشته و از چه پشتوانه ع

 برخوردار بوده است ..مرحبا..اما از آنجايیکه جواب شبهه بسیار

بديهی و ساده است تنها به خالصه ای ازمطالبی که امام طبری 

 کنیم:می (بیان کرده اکتفا14حول آيه )مومنون 

 اهلل متعال خالقی است که: 

 1أَحْسَنَ کُلَّ شَیٍْء خَلَقَهُ

 «است نیکو آفريدههر چیزى را که آفريده »

رين یکوتن( يعنی کسی که به زيباترين و أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ لذا )

 سازد. می شکل

مجاهد ابن جبر از مفسرين تابعین و شاگرد ابن عباس )رضی 

. کسی .عین ( يعنی احسن الصانأَحْسَنُ الَْخالِقِینَگويد: )می اهلل عنه(

نزد من قول مجاهد است  سازد. و بهترين قول درمی که به زيبايی

ر . گويند. )طبری . ابن جريمی زيرا عربها به هر سازنده چیزی خالق

 (25. ص 17.جلد 2001جامع البیان . دارهجر. چاپ اول . 
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بنابراين خلق در اين آيه به معنا ساختن است چنانکه به 

شود خالق می رود و گفتمی سازنده آثار هنری لفظ خالق بکار

 ...آثاری همچون 

ين توان گفت سازندگانی غیر از اهلل هستند ولی اهلل بهترمی لذا

ه بسازنده وخالق است . برای مثال يکی از معجزاتی که اهلل متعال 

ان عیسی )علیه السالم( داد ساختن پرنده از گل بود که قرآن از زب

 کند که: می او اينگونه بیان

یْئَةِ الطَّیِْر فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُوُن طَیْرًا أَنِّی أَخْلُقُ لَکُم مِّنَ الطِّینِ َکهَ

 1بِإِذْنِ اللّهِ

سازم آنگاه در من از گل براى شما ]چیزى[ به شکل پرنده مى»

 «. اى مى شوددمم پس به اذن خدا پرندهآن مى

لذا به عیسی )علیه السالم ( وساير سازندگان هم لفظ خالق 

به خلق و ساختن اهلل  شود ولی ساختن و خلق هیچیكمی اطالق

 رسد واهلل بهترين سازندگان است .نمی توانا و حکیم

 

                                                           
 .49. آل عمران،  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3027 

 

 شبهه: فرشته مطیع خدا؟؟

پرسد که: آيا می کند ومی سپس او شبهه ديگری طرح 

توانند مطیع خدا نباشند؟ و به زعم خود آيات نازل ها میفرشته

 بیند.می شده در اين باب در تعارض

 کنیم که خیر. زيرا فرشتگان:می در پاسخ به اين سوال عرض 

 1يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوِْقهِمْ وَيَْفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

ترسند و آنچه را از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست مى»

 « دهندمامورند انجام مى

و به جهت توضیحات بیشترخوانندگان محترم را به پاسخ شبهه 

انزدهم اين فصل با عنوان )آيا شیطان فرشته است يا جن؟( ش

 دهیم.می ارجاع

 نتیجه گیری: 

شبهات مطرح شده در اين فصل ی پس از بررسی و مطالعه 

مشاهده کريم که چون قرآن کالم اهلل حکیم است هییچگونه 

شود و مانند کالم بشر نمی تعارض وتناقضی در آن مشاهده

عاجز نیست که سرشار از ناهمگونی وتضاد  فراموش کار، خطا کار و
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باشد. و همچنین پی برديم بسیاری از تناقضاتی که مولف کتاب 

نقد قرآن جمع آوری کرده ريشه در غرض ورزی، کم سوادی و 

 سطحی نگری و عدم تدبر او دارد.

واْ ِفیهِ أَفَالَ يَتَدَبَّرُونَ الُْقرْآنَ وَلَْو َکانَ مِنْ ِعندِ َغیِْر اللِّه لَوَجَدُ

 1اخْتِالَفًا َکثِیرًا

)ومعانی ومفاهیم آن را  ؟انديشندقرآن نمى( معانى)آيا در »

اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن کنند؟(نمی بررسی و وارسی

 «يافتندبسیارى مى اتاختالفتناقضات و

  

 

 ايوب دلشاد

16/11/1395 

خوجه ياپاقیمسجد االقصای روستای 
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 : بعضی خطاهای دیگر قرآن19فصل 

 ؟عربی بودن قرآن چه ارتباطی با تعقل دارد شبهه: 

 بالل گرگیج نويسنده:

 1إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ

که  دي، شاميقرار داد یعرب ی)کتاب( را قرآن نيگمان ما ایب»

 «. یدشما در آن تفکر کن

 شد در آن فکر کرد؟ مخصوصا بااگر قرآن عربی نبود نمی آيا

ی جهان آمده است. به اينکه قرآن مدعی است برای همه توجه

 ربطی به عقل ندارد.  کهعربی بودن 

 پاسخ:

 یزبان عرب رايز. بودن قرآن به تفکر کردن ربط دارد یعرب بله

 مثال:  ستیموجود ن گريد یهادارد که در زبان یخاص یهایژگيو

کلمات )کلمه:  نيحد سخن در کمتر نيشتریب انیب _1

 ( .شودیده کلمه م یکلمه به فارس نيکه ترجمه ا1أَنُلْزِمُکُمُوهَا
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 داشتن مذکر و مونث _2

 زبان  نيدر ا اریوجود افعال مختلف و بس _3

 زبان نيآشکار و واضح بودن ا _4

 وجود دو نوع جمع  _5

 .کندیزبان خاص م كيزبان را  نيکه ا یگريد اریموارد بس و

 شدیم جاديدر ان اختالف ا بودیم گريد یاگر قرآن به زبان پس

 یبودن قرآن برا یعرب پس.دندیفهمیو واضح نبود و مردم آن را نم

نداشتن بهانه  نیکالم و همچن شتریب دنیهرچه بهتر، فهم تيهدا

بودن  یدر عرب پسبر نامفهوم بودن آن است.  یکافران مبن یبرا

 .است اریتفکر بس یقرآن جا

 

 

 ؟کند کفایت می ییتنهاه ب خداشبهه: آیا واقعا 

 يُْضلِلِ وَمَن دُونِهِ مِن بِالَّذِينَ وَيُخَوُِّفونَكَأَلَیْسَ اللَّهُ بِکَاٍف عَبْدَهُ 

2دٍ هامِنْ لَهُ فَمَا اللَّهُ
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 کسانی از را تو آنان ؟ نیست کافی اشبنده برای خداوند آيا»

 عداوت و دروغین معبودهای و هابت مگر. )ترسانندمی خدا جز

 زيانی کمترين توانندمی ، زمان حوادث طوفان و دشمنان و کافران

 گمراه خدا را کس هر(. ؟ است او پشتیبان خدا که برسانند کسی به

 «.داشت نخواهد رهبری و راهنما کند،

 کند برای بنده و طبعاًاين آيه مطرح شده که خدا کفايت می در

غیر خدا غلط  يیبه علل و عوامل ديگر و ترسیدن از چیزها وسلت

است که اين آيه محتوی دو غلط است. اگر کسی به  بديهی است.

 کند نهباشد، خدا در برخی امور به او کمك می داشته خدا اعتقاد

دانند که بدون توسل به همه می او باشد. چیز اينکه متکفل همه

 رود و در جهان ماکاری پیش نمی هیچ تالش و علل و عوامل مادی،

وانین قبه دانش تجربی از  اتکاء ترند که باآن افراد و مللی پیشرفته

 کنند. طبیعت بنحو درست استفاده می

بديهی است که عوامل بسیاری در طبیعت موجب  همچنین

ها معقول و واقعی است و فرد ترس و اين شوندترساندن ما می

-چارهها آن دهد و برای گريز ازمی ها اهمیتعاقل به اين ترس

درنده، پلیس و قانون،  حیوان کند. اگر کسی از بیماری،انديشی می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3032 

 

ديوانه است و  نترسدامثالهم  فرد مستبد، برق، تصادف، زلزله و

 دهد. جانش را بزودی از دست می

 پاسخ:

 : ديفرمایخداوند م اتيآ نيادامه ا در

 قُلْوَلَئِن سَأَْلتَهُم مَّْن خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ َلیَقُولُنَّ اللَّهُ 

 کَاشِفَاتُ هُنَّ  هَلْ  بِضُرٍّ  اللَّهُ أَرَادَنِیَ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِن تَدْعُونَ مَّا أَفَرَأَيْتُم

 اللَّهُ حَْسبِیَ ُقلْ هِرَحْمَتِ مُمْسِکَاتُ هُنَّ  هَلْ  بِرَحْمَةٍ  أَرَادَنِی أَوْ ضُرِّهِ

 1الُْمتَوَکِّلُونَ  َيتَوَکَّلُ  عَلَیْهِ

 نیها و زمآسمان یچه کس» : ی)مشرکان( بپرسها آن اگر از و»

ا که آنچه ر ديديد ايآ»بگو:  .«خدا»: نديمسلماً گو« است؟ دهيرا آفر

 ايآمن بخواهد،  یبرا یانياگر خداوند زد، یخوانیخداوند م یبه جا

گر ا اياو را بر طرف کنند؟! و  اني)معبودان( خواهند توانست زها آن

ز خواهند توانست رحمت او را باها آن ايمن بخواهد، آ یبرا یرحمت

و اکنندگان بر است، و )همه( توکل یخدا مرا کاف» بگو: «. دارند؟!

 «.کنندیتوکل م
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. چون باشدیپرداز پوچ مشبهه یتمام ادعاها هيآ نياساس ا بر

 میيو بگو مینیرا رها کرده و بنش زیهمه چ خواهدیخداوند از ما نم

و اکه بر  خواهدی. نه بلکه خداوند از ما مستیما کاف یخداوند برا

و  میقرار نده كيرا شر یدر پرستش او کس نیو همچن میتوکل کن

و دگر  ستیچون او ما را کاف میبخواهاز او  میخواهیهرچه م

 میرساز معبودان باطل بت دينبا و ندارند يیتوانا چیمعبودان باطل ه

 . میبترس کتايبلکه فقط از خداوند 

را برداشته و با  هآي كيسوره  كيافکن از وسط شبهه شخص

فرد باطل است  نيشبهه ا و، کرده خود شبهه مطرح یبرا هآين آ

که خود  یزیبلکه چ ستیچ دنیکه منظور از نترس داندیچون نم

 م بااش را هبنده یبودن اهلل برا یکرده و کاف انیبرداشت کرده را ب

 نکرده یخداوند از کار و تالش کردن نه وکرده  انیغلط ب یبرداشت

 .هم نموده است دیبلکه به آن تاک

 : ديفرمایخداوند م أمثال در سوره نب یبرا

 . ميومعاش قرار داد یزندگ یرا برا روز و1النَّهَارَ مَعَاشًاوَجَعَلْنَا 
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 بدون فرزند بودن عیب است؟  آیاشبهه:

 شود: ی کوثر خطاب به محمد گفته میسوره در

 «.خود بريده نسل خواهد بودو ت دشمن»1إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اْلأَبْتَرُ 

يعنی  گرفتند که ابتر استظاهرا کافران به محمد عیب می 

 ذکور ندارد. و محمد همین را به عنوان توهین به فرزند نسلی از

صال ا. آيا اگر کسی فرزند ذکور نداشته باشد يا است آنان برگردانده

ارزش بی ؟حقیر است ؟عیب انسانی دارد يك فرزندی نداشته باشد

 لغت ابتر )که در محیط عربستان اين است؟ قطعا نه. اما محمد از

شده و همین لغت را  ناراحتشده( آن زمان تحقیر محسوب می

 است.  بعنوان توهین به دشمنانش نسبت داده

ر اين می تواند کار خدا باشد؟ خدا هم اينگونه حقیرانه فک آيا

فرزندی را دال بر حقارت فرزند پسر يا بی نداشتنکند که می

 .ستا حمدبداند؟ نه! اينکار م

 پاسخ:

و  دینیبیرا نم زیآمتحقیردر آن لفظ  دیسوره کوثر را بخوان اگر

بلکه در تضاد آن  و، است امدهیحقارت فرد مذکور ن یبرا کلمه ابتر
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نسل بودن به داشتن یباست که:  نيا هآيهدف و مقصود  رايز .است

بلکه  ،ندارد ینبون( ربط اينداشتن فرزند مذکور )ابتر بودن و  ايو 

گفت ابتر(  امبریکه به پ یکه فرزند ذکور دارد )شخص یآن شخص

دارد نامش نکه فرزند ذکور  امبریپ یول رودیم نینسل و نامش از ب

 .است یو تفکرش هنوز باق

 را بد و فحش "نداشتن فرزند ذکور "صفت  تواندیم امبریپ ايآ

که  یبه شخص و ؟؟ که خود فرزند ذکور ندارد( ی)در حال بداند

نظور م رايکه نه! ز البته ابتر؟؟ دي)با حقارت( بگو فرزند ذکور دارد

 .است گريد یزیسوره چ

 

 

 حرام های ماهشبهه: 

پیوسته جنگ و خونريزی وجود داشت  محیط عربستان در

اينکه حداقل در مدت خاصی از سال امنیت داشته  برایمردم 

دردسر کنند يا به خريد و فروش بی مسافرتباشند تا بتوانند 

را حرام کردند. اين سنت خاص  سالجنگ در چند ماه  ،بپردازند

در مواضع متعددی بر  وعربی توسط قرآن پذيرفته شده است 

 حرام تاکید شده است. مثال: هایتحريم ماه
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عِدَّةَ الشُّهُورِ ِعندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ َشهْرًا فِی کِتَابِ اللَّهِ يَوَْم  إِنَّ

 تَظْلِمُوا فََلا الْقَیِّمُ  الدِّينُ  ذَلِكَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضَ مِْنهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ 

 وَاعْلَمُوا لُونَکُمْ کَافَّةًيُقَاتِ مَاِکینَ کَافًَّة کَالْمُشْرِ  وَقَاتِلُوا أَنفُسَکُمْ فِیهِنَّ 

 1الْمُتَّقِینَ  َمعَ اللَّهَ أَنَّ

 ها و زمینها نزد خدا از روزى که آسمانشماره ماه در حقیقت»

 از اين چهار ماه حرام .در کتاب خدا دوازده ماه است آفريدهرا 

پس در اين بر خود ستم مکنید و  ،استوار آيیناين است  .است

جنگند و آنان همگى با شما مى چنانکههمگى با مشرکان بجنگید 

 «.بدانید که خدا با پرهیزگاران است

های های حرام با ملل ديگر و فرهنگاين در حالیست که ماه

دنیای امروز هیچ تناسبی ندارد و موجب احکام  باديگر و 

ر مثال اگر کسی د .تا ابد اجرا شوند بايدغیرمعقولی شده است که 

ی به فوت شود بايد ديه منجرماه حرام تصادف رانندگی کند و 

 بسیار زيادتری بپردازد.

-های حرام را میاز طرف ديگر محمد به دلخواه خود حرمت ماه 

زنی و قتل در بدر اولی را توجیه کرد و در چنانچه کاروان شکست

های حرام، جنگ با از بحث ماهی فوق بالفاصله پس آيههمین 
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های اسالمی کند که جنگکه داللت می کردهمشرکین را مطرح 

 شوند. حرام نمی هایماهسازی محدود به برای مسلمان

 پاسخ:

قانون  نیتناسب داشته نباشد؟؟ اگر هم گريبا ملل د چرا

از کشتارها انجام  یاریبس ،بودیدوم م یدر جنگ جهان یاسالم

 نيا وها آرامش و صلح داشتند ماه نيو مردم هم در ا شدینم

 است.  شتریچه ب به صلح هر دنیرس یقانون برا كيقانون 

است و  يیهافیها و تخفديمجازات تشد نیدر تمام قوان البته

حرام مرتکب  یهاکه در ماه یو کس ،مانطور استهدر اسالم هم 

به  یحت رايز .او است ستریب انیهنده طغنشان  نيقتل شود ا

 یشخص هيو اما د .سخت در آن ماه هم توجه نکرده است نیقوان

تصادف خود به  چون ؟باشد؟ شتریب ديکه در تصادف کشته شده با

 نیمقصر است و او از قوان یشخص خاط .افتدیخود که اتفاق نم

 همانطور .است شتریاو هم ب یجزا نیهم ینکرده است. برا یرویپ

شد  اما اگر به شما حمله دیحرام جنگ یهادر ماه ديکه گفته شد نبا

 .دیدفاع کن ديبا
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 اْعتَدَى فَمَنِالشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَاِم وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ 

 أَنَّ وَاعَْلمُوا اللَّهَ  وَاتَّقُوا َعلَیْکُمْ اعْتَدَى مَا بِمِْثلِ عََلیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْکُمْ

 1اْلمُتَّقِینَ  مَعَ  اللَّهَ

 یها( دارایحرام در برابر ماه حرام است، و حرمت )شکن ماه»

گونه که بر شما و تجاوز کرد، همان یس هر کس تعدپ .قصاص است

دا خکه  دیو بدان دیو از خداوند بترس .دیکن یبر او تعد ،کرده یتعد

 .«است زگارانیبا پره

 یهادر ماه توانیم یفقط در صورت ديکه مشاهده کرد همانطور

د که طرف مقابلتان به شما حمله کرده باشد و شما هم یحرام جنگ

 .ديحق دفاع دار

 

  

 آیا هیزم حمل کردن عیب است؟ شبهه: 

را مورد  لهب، محمد يکی از دشمنانش )ابولهب(ی ابیسوره در

بی کشی و در گردن داشتن طناو زن او را به هیزم ،قرار داد نفرين

 دهد. ماتت قرار میشمورد  ،خرمااز لیف 
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بَ * کَسَ  مَاوَ الُهُمَ عَنْهُ أَغْنَى وَتَبَّ * مَا َلهَبٍ أَبِی يَدَا تَبَّتْ

 لٌحَبْ یدِهَاجِ فِی *حَطَبِ الْ حَمَّالَةَ َلهَبٍ * وَامْرََأتُهُ ذَاتَ نَاراً سَیَصْلَى

 مَّسَدٍ مِّن

نچه دارايى او و آ.* بريده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد»

و زنش  .*بزودى در آتشى پرزبانه درآيد .*سودش نکرد اندوخت

 «بر گردنش طنابى از لیف خرماست* کشزمهیآن 

 : پاسخ

 امبریآزار پ یرا برا زمیبلکه ه ،ستین بیبارکردن ع زمیه .ریخ

 یاست که آن زن وقت نينشان از ا اتآي نيو ا .است بیع بارکردن

مل در آخرت هم با ح هکردیحمل م ، هیزمامبریپ آزار یبرا ایدر دن

 .شودیافزوده م به عذابش زمیکردن ه

آيا اين تحقیر کردن دشمن به چنین چیزی، که عیب هم _2

نه! کار محمد است که از فرط غیظ اينگونه  خداست؟نیست، کار 

 کند.می توهینحقیرانه به دشمنش 

  :پاسخ

مسله مربوط به آخرت  نيا بلکه. ستین نیتوه زمیحمل ه اصال

 کردیخارها را حمل م امبریآزار پ یبرا ایکه در دن یهست و شخص
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ها را زمیه ديبا هم قرارشان دهد در آخرت امبریراه پ یتا جلو

 است؟؟؟  نیتوه نيای کجاحمل کند و عذاب بکشد 

کشی را به اند که هیزمالبته مفسران تالش بسیار کرده_3

کشی در جهنم اند منظور هیزممثال گفته .ديگری حمل کنند معانی

 .افروزی بین مردم استگفته شده که منظور آتش همچنیناست! 

ما آيد که طنابی از لیف خری آخر جور در نمیآيهاما هیچکدام با 

د که شی معمولی در دنیا تطابق دارکهیزم ابدر گردن دارد. اين آيه 

 . نیستکشی عیب هیچ انسان زحمت

  :پاسخ

بافته شده  سمانير ايکه به معنى طناب و « مسد»مورد واژه  در

 ها متفاوت است: دگاهيخرماست، د فیاز ل

اى منظور طنابى است که درشتى و زبرى و به باور پاره - 1

ور، و خرما را دارد، و سوزش و حرارت آتش شعله فیخشونت ل

  زند.اندابرگردنش مى دادشیب فریآهن را، که در دوزخ به ک نیسنگ

 رانىگ ریاشاره به زنج« ابن عباس»امّا به باور برخى از جمله  - 2

و از  ،است به طول هفتاد زراع که در دوزخ از دهان او وارد

 شود. مى دهیچیاو خارج و دور گردنش پ منگاهینش
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و  متیآورده است که: او گردنبندى پرق «بیبن مس دیسع» - 3

کرد مى اديو سوگند  دينازمى اریواهرنشان داشت که به آن بسج

و  خواهانهی)ص( و راه و رسم آزاد با محمد کاریکه آن را در راه پ

 زیدر روز رستاخ لیدل نیخواهد کرد؛ به هم نهياو هز نيآفرعدالت

بر گردن او افکنده  نیسهمگ بىو سراى آخرت به صورت عذا

 خواهد شد. 

 بر مورد سوم است  تيقول اکثر البته

اين سوره چه  ،ديگر در مورد اين سوره اينست کهسؤال مهم _4

 ارزش 

تربیتی يا معنوی دارد؟ هیچ! نفرين و توهین چه آموزشی، 

 ی افراد حقیر است. تکرار رفتار حقیرانه فقط ارزشی دارد؟ اين

  :پاسخ

 ستیسوره توسط شما دال بر آن ن نيا یتینکته ترب ندانستن

شما از فرط  بلکه ،نداشته باشد یکته آموزشنسوره  نيکه ا

 چیسوره ه نيگرفته که ا جهیو نت میتصم خود یتان برایدشمن

سوره ده سال قبل از مرگ ابولهب نازل  نيا اما .ندارد يیادهيفا

 یشده، ابولهب ط اديابولهب  یبرا یشده و در آن از عذاب بزرگ

 نیسوره به نفاق کلمه شهادت نيرد ا یبرا توانستیده سال نم نيا
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ام پس آن سوره حال که من مسلمان شده ديو بگو ؟را به زبان آورد

 است؟؟ روغخدا )نعوذباهلل( د يیگوشیپ اي؟؟؟ آستیچ

را به چالش  یقرآن و وح توانستیسواالت م نيبا طرح ا و

 يیگوشیدهنده معجزه پنشان نينکرد و ا نینچاو  یبکشاند ول

 قرآن است.

 

 

راحت وجود حقیقی سحر را تایید می شبهه: قرآن به ص

 کند.

 ُسلَْیمَانُ کَفَرَ وَمَا ُسلَیْمَانَ مُلْكِ عََلى الشَّیَاطِینُ  تَتْلُواْ مَا وَاتَّبَعُواْ

 الْمََلکَیْنِ عَلَى أُنزِلَ وَمَا السِّحْرَ النَّاسَ يُعَلِّمُونَ کََفرُواْ الشَّیْاطِینَ وَلَکِنَّ

 فِْتنَةٌ نَْحنُ إِنَّمَا يَقُوالَ حَتَّى أَحَدٍ مِنْ يُعَلِّمَانِ وَمَا وَمَارُوتَ رُوتَهابِبَابِلَ

 هُم وََما وَزَوْجِهِ اْلمَرْءِ بَیْنَ  بِهِ ُيفَرِّقُونَ مَا ِمنْهُمَا فَیَتََعلَّمُونَ تَکْفُرْ فَالَ

 َينفَعُهُمْ َوالَ يَضُرُّهُمْ مَا وَيَتَعَلَّمُونَ  الّلهِ بِإِْذنِ إِالَّ  أَحَدٍ مِنْ بِهِ بِضَآرِّينَ

 بِهِ شَرَوْاْ مَا وَلَِبئْسَ خَالَقٍ مِنْ  اآلخِرَةِ ِفی لَهُ مَا اشَْترَاهُ لَمَنِ عَلِمُواْ وَلَقَدْ

 1يَعَْلمُونَ  کَانُواْ لَوْ أَنفُسَهُمْ
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ها در سلطنت سلیمان خوانده بودند و آنچه را که شیطان»

ها به کفر لیکن آن شیطان ،سلیمان کفر نورزيد و. پیروى کردند

و آنچه بر آن دو  آموختندمىگرايیدند که به مردم سحر 

 با اينکه آن .بود شدهروت و ماروت در بابل فرو فرستاده هافرشته

 آزمايشىگفتند ما مگر آنکه مى ،کردنددو هیچ کس را تعلیم نمى

-چیزهايى مى ها از آن دوپس زنهار کافر نشوى وآن .هستیم

 .به وسیله آن میان مرد و همسرش جدايى بیفکنند کهآموختند 

ن توانستند به وسیله آن به احدى زيانمى خداهر چند بدون فرمان 

برايشان زيان داشت و سودى  که آموختندبرسانند و چیزى مى

ن هر کس خريدار اي کهو قطعا دريافته بودند  .رسانیدبديشان نمى

را به آن  خوداى ندارد و چه بد بود آنچه باشد در آخرت بهره

 «.دانستندفروختند اگر مى

 1الُْملْقِینَ  نَحْنُ نَّکُونَ أَن وَإِمَّا تُلْقِیَ أَن إِمَّايَا مُوسَى  قَالُوا

 یکردند و( گفتند: ا یسپس جادوگران مغرورانه رو به موس)»

 را( شيخو یهاسمانيما )ر اي ندازیخود را( ب یتو )عصا اي! یموس

 . «مياندازیم
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 وَجَاُءوا وَاسْتَْرهَبُوهُمْ النَّاسِ َأعْیُنَ سَحَرُوا أَلْقَوْا فَلَمَّاأَلْقُوا  قَالَ

 1عَظِیمٍ بِسِحْرٍ

که )وسائل  ی. هنگامديندازی( بديگفت: شما )آنچه دار یموس»

 شانيکردند و ا یبندچشم مردم رانداختند، یخود را( ب یجادوگر

 . «از خود نشان دادند یبزرگ یرا به هراس افکندند و جادو

 2يَأْفِکُونَ مَا َتلْقَفُ  هِیَ فَإِذَا َعصَاكَ أَلْقِ أَنْ مُوسَى إِلَى وَأَوْحَیْنَا

. ناگهان )به ندازیخود را ب یکه عصا ميکرد یوح یموس به»

)و  بافتندیبهم م رآمد و( به سرعت آنچه راد یصورت اژدهائ

 .«دیمه را( بلعه نمودندیرا که م یرهائيتزو

در  .کنندصراحت وجود حقیقی سحر را تأيید میه فوق ب آيات

ی علمی وجود واقعی سحر را تأيید هیچ دلیل يا مشاهده که حالی

 های دنیای باستان است. . سحر از خرافهاستنکرده 

 : پاسخ

علم  گاهيجانظر بدهد؟؟  زیقرار است علم درباره همه چ مگر

 نيندارد و ا یاز سواالت جواب یلیخ یاست اما برا عیرف یلیخ

معلومات بشر  یانکار است که دامنه رقابلیمسئله هنوز هم غ
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علم  نیاست، همچن زیناچ اریاربسینسبت به مجهوالتش بس

سال گذشته  50مثال در  .است شرفتیو پ رییدرحال تغ شهیهم

مبدأ  چیو ه باشدیم یو ابد یزلا یبود که جهان هست نيتصور بر ا

بنگ  گیبا ب یجهان هست ديگویاما حال علم م .ندارد یو شروع

چون علم درباره فالن  ميیبگو میتوانینم پس. است شروع شده

 وجود ندارد. زیندارد پس آن چ یحیتوض زیچ

شبهه: قانون غیرعادالنه قرآن در مورد مرد و زن 

 زناکار

 أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنکُِحهَا لَا وَالزَّانِیَةُ ُمشْرِکَةً أَوْ َزانِیَةً إلَّا يَنکِحُ لَا الزَّانِی

 1اْلمُؤْمِنِینَ  َعلَى ذَلِكَ وَحُرِّمَ مُشْرِكٌ

مرد زناکار جز زن زناکار يا مشرك را به همسرى نگیرد و زن »

ين مرد زناکار يا مشرك را به زنى نگیرد و بر مؤمنان ا جزناکار ز

حکمی بسیار غیرعادالنه و نامعقول  اينت.اس گرديده]امر[ حرام 

 . «است

                                                           
 3. سوره نور، آيه  1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3046 

 

کسی زنا کرد و اثبات شد، مورد  اگرعادالنه است چون غیر

را تحمل کرده است چرا  مجازاتگیرد. حال که مجازات قرار می

  شود؟اش محروم جتماعیابايد از حقوق ديگر 

 : پاسخ 

معناى آيه با کمك روايات اين است که: زناکار وقتى  حاصل

ه هرت پیدا کرد، و حد بر او جارى شد، ولى خبرى از توبشزناى او 

کردنش نشد، ديگر حرام است که با زن پاك و مسلمان ازدواج 

 نینو همچ .کند، بايد يا با زن زناکار ازدواج کند و يا با زن مشرك

و حد هم بر او جارى شد ولى يافت، زناکار اگر زنايش شهرت زن 

شود بر او ازدواج با مرد اش آشکار نگشت، ديگر حرام مىتوبه

 مسلمان و پاك، بايد با مردى مشرك يا زناکار ازدواج کند.

ازدواج  یزان كيبا  ديکه شخص مشهور به زنا شد با یزمان پس

 صدق شيحکم برا نيشکار شد اآاش گر توبه کرد و توبهاکند البته 

 یناعدالت چیاز مجازات زناکار است و ه ئیم جزه ني. و اکندینم

حکم را تحمل  دياثبات شده و با شيشخص زناکار زنا رايز .ستین

ق اند هم صدکه آشکارا زنا نکرده يیهارزناکا یحکم برا نيکند و ا

 .کندینم
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-می حکمی غیرمعقول است؛ چون اين نوع ازدواج موجب_2

ث فرزندانشان بطور پیوسته بعنوان نسلی خبی خانوادهاين شود که 

شوند، که موجب آسیب روانی بسیار جدی به کل  شناختهو زناکار 

شود. برای مثال فرض کنید که به فرزندان می مخصوصاخانواده و 

ر طبعا کودکان او را آزا ،ای به مدرسه برودخانوادهفرزند چنین 

-یی زناکار است. اين امر موجب مايخانوادهی خواهند داد که بچه

 مورد مجازات روانی دائمی قرار همشود که فرزندان اين خانواده 

 است. عادالنهگیرند که سخت غیرعاقالنه و غیر

  :پاسخ

حکم در گرو توبه شخص است و  نيکه قبال گفتم تمام ا همانطور

 و خداوند گناهش شودیحکم بر او اجرا نم نيخص توبه کند اشاگر 

الح اگر توبه کنند و اص ديفرمایم قرآن. کندیم ليتبد یکیرا به ن

کل گناهانشان هم  یحت و شودیهمانند روز اول م زیچ همه ،کنند

 .شوندیم یبه خوب ليتبد

 اللَّهُ  ُيبَدِّلُ  ئِكَعَمِلَ عََملًا صَالِحًا فَأُولَ  آمَنَ وَ إِلَّا مَن تَابَ وَ

 1رَّحِیمًا َغفُورًا اللَّهُ وَکَانَ حََسنَاتٍ سَیِّئَاتِهِمْ
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 آورد، و عمل صالح انجام دهد، مانيکه توبه کند و ا یکس مگر»

 وکند، یمبدل م هایکیرا به ن شانيهایه خداوند بدک ناننديپس ا

 .«مهربان است یخداوند آمرزنده

 ثیبه عنوان خب ديو سرکش است با کندیکه توبه نم یکس یول

 نيالبته ا واز مجازات اوست.  یبخش نيچون ا .شناخته شود

و  شودیسپرده م یموضوع هم در جوامع کم کم به فراموش

 نان راآهم  یو جامعه اسالم .شوندیشمرده نم ثینان خبآفرزندان 

 : کشدیفرزند، گناه پدر را به دوش نم رايز .داندینم ثیخب

 مِنْهُ يُحَْملْ لَا حِمِْلهَا إِلَى مُثَْقلَةٌ تَدْعُ وَإِنوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 

 وَأَقَامُوا بِالْغَیْبِ رَبَّهُم يَخْشَوْنَ الَّذِينَ  ُتنِذرُ إِنَّمَا قُرْبَى ذَا کَانَ  وَلَوْ شَیْءٌ

 1الْمَِصیرُ  اللَّهِ وَإِلَىلِنَفْسِهِ  کَّىيَتَزَ  َفإِنَّمَا تََزکَّى وَمَناةَ الصَّلَ

کشد، و اگر یرا به دوش نم یگريکس بار )گناه( د چیه و»

حمل بار )گناه( خود بخواند،  یرا( برا یگري)د ی)شخص( گرانبار

 كي)نزد شاونديشود، هر چند خویاز آن )بار( برداشته نم یزیچ

که از  یدهیرا هشدار م ی!( تنها کسانامبریپ یاو( باشد. تو )ا

دارند، و هر یترسند، و نماز را بر پا میم یپروردگارشان در پنهان
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کند( پس )بداند که( تنها به سود  شهیکس پاك گردد )و تقوا پ

 .«خداست یپاك شده است، و باز گشت )همه( به سو شيخو

 

 

برای آن نازل شده که اهل حجاز بهانه  قرآنشبهه: 

 . باشند نداشته

 1کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ  ذَاوَهَ

. ميااست که ما آن را فرو فرستاده ی)قرآن( کتاب مبارک نيا»

م تا مورد رح ديزیو )از مخالفت با آن( بپره دیکن یرویپس از آن پ

 . «ديریخدا قرار گ

 عَن ُکنَّا وَإِن قَبِْلنَا مِن طَائِفَتَیْنِتَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْکِتَابُ َعلَى  أَن

 2لَغَاِفلِینَ  دِرَاَستِهِمْ

( تنها بر دو یکتاب )آسمان دی( تا نگوئمياآن را فرو فرستاده)»

از ما فرو فرستاده شده است، و )ما  شی( پیو نصارا هوديگروه )
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 خبریبها آن یو( از بحث و بررس ميانداشته یآگاهها آن اصالً از

 . «(مياز راه خدا معذور ی)و لذا از انجام گناه و دور ميابوده

 جَاءَکُم فَقَدْ ِمنْهُمْتَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَیْنَا الِْکتَابُ لَکُنَّا أَهْدَى  أَوْ

 اللَّهِ بِآيَاتِ کَذَّبَ مِمَّن أَظْلَمُ َفمَنْ وَرَحْمَةٌ  َوهُدًى رَّبِّکُمْ مِّن بَیِّنَةٌ

سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا  تِنَاآيَا عَنْ  َيصْدِفُونَ الَّذِينَ  َسنَجْزِی َعنْهَا وَصَدَفَ

 1کَانُوا يَصْدِفُونَ 

)و  ترافتهيراه شد، یبر ما نازل م ی: اگر کتابدیکه بگوئ نيا اي»

پروردگارتان  یاز سو گمانی. بمیگشتیخوبتر و بهتر( از آنان م

 یحالل و حرام( و راهنما انگریآمده است )که ب یقرآن تانيبرا

 یو صالح دو جهان( و رحمت )خدا برا ریخ ی)مردمان به سو

خواهد بود که  یاز کس ارترستمک یبندگان( است. پس چه کس

ها آن از جهتیو ب لیدلیکند و ب بي)قرآن( خدا را تکذ اتيآ

 نيشوند بدتر گردانيما رو اتيرا که از آ یشود؟ کسان گردانيرو

را هرچه زودتر  شانيا یگردانيرو یداد، و سزا میعذاب خواه

  2.«رساند میبدانان خواه
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در آيات فوق آمده است که قرآن برای آن نازل شده است که 

د که بگوين ،حجاز بهانه و دلیلی بر علیه خدا نداشته باشند اعراب

ما هم ايمان نیاورديم. اين  ،الهی نازل نکردی کتابچون بر ما 

همه کشتار و  نزول قرآن و ايجاد آن برایارزشی است غايت بی

 جنگ در طول تاريخ. 

 : پاسخ

بار هم در  كي یچرا حت ،بودیاهل حجاز م یقرآن فقط برا اگر

 اي"بلکه لفظ  ؟میکنینم هرا مشاهد "هالعربيا اي"آن لفظ

عرب  یبرا امبریاگر پ نیهمچن؟  میکنیرا مشاهده م "هالناسيا

را  شانياما قرآن ا ،"رحمت للعرب" گفتندیرا م امبریپ ديبا بودیم

 .ديفرمایخطاب م "نیرحمت للعالم"

 1وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ 

 . «مينفرستاد انیجهان یبرا ی!( تو را جز رحمتامبریپ ی)ا و»

 اما. است انیجهان یو برا ستیاهل حجاز ن یقرآن فقط برا پس

-که تمام کشته یدرحال ،بردیافکن از کشتار نام مشبهه نکهيا

-ینفر است و باز هم م 1000حدود  امبریپ یهاشدگان در جنگ
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 یبه آزاد دنیرس یها براجنگ نيکه تمام ا یدرحال. کشتار نديگو

 .ست اداشته  یجنبه دفاع ايبوده و 

 برای اکثر ملل جهان که پیامبری از خودشان عذرهمین  اً:ثانی

چرا خدا برای مردم آمريکا، اروپا و  پس .اند صادق استنداشته

 .است نفرستادهآفريقا و استرالیا و غیره پیامبری 

  :پاسخ

 هزار100 حدودنداشته اند؟؟؟  امبریپها آن که دیدانیکجا م از

 . بوده است یامبریتمام اقوام پ ینازل شده و در هرحال برا امبریپ

 باعرااگر اين بهانه درست باشد امروز اين بهانه برای غیر :ثالثاً

چون محمد از آنان نیست آنان نبايد از دين محمد  و .وجود دارد

شود که آيات فراوانی از قرآن برداشت می کنند. در صورتی پیروی

يعنی  .ظفند از دين اسالم تبعیت کنندمردم جهان مو یکه همه

 با آيات ديگر قرآن است.  متضادی فوق مفهوم آيه

  :پاسخ

 یعلم یهاکتاب ديپس نبا ،بهانه دگر ملل درست باشد نيا اگر

چون ما  ميریهستند به کار بگ یسیمطرح جهان را که به انگل

بر  اتآي نيدر آ نکهيا اما ،ستیزبان مهم ن اصال. می هستیفارس



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3053 

 

است که  نيبر ا یشده مبن دیمردم حجاز از قرآن تاک یرویلزوم پ

 یجهان یشده تا به رسالت یوح یقوم كيکتاب به زبان  نيا یوقت

تمام آن  یرویرسالت پ نيشدن ا یشرط در امر جهان نیاول ،برسد

برساند پس  یکتاب را به رسالت جهان نيکتاب است تا ا نيقوم از ا

 باشد.  يیامردمان بهانه نيا یبرا دينبا

 

 

 نامعقول در مورد کافران  ادعایشبهه: 

النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِیهِمُ الْعََذابُ فَیَقُوُل الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا َأخِّرْنَا  وَأَنذِرِ

 مِّن أَقَْسمْتُم تَکُونُوا أَوَلَمْ الرُّسُلَ  وَنَتَّبِعِ دَعْوَتَكَ  نُّجِبْ قَرِيبٍ  أَجَلٍإِلَى 

 1زَوَالٍ  مِّن َلکُم مَا قَبْلُ

و  ديآیکه عذاب به سراغشان م یمردمان را بترسان از روز و»

ظلم  گرانيبه خود و دت، یکه با کفر و معص یستمکاران )و ظالمان

: پروردگارا! )ما را به جهان برگردان و اندك( نديگویاند( منموده

( تو را پاسخ گفته یکتاپرستيبه ما مهلت ده تا دعوت )به  یروزگار

. امّا کار از کار می)و جبران مافات بنمائ مینمائ یرویپ غمبرانتیو از پ
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که( مگر  شنوندیو پاسخ م ستیبه جهان ن یبرگشت گريگذشته و د

و(  یانيرا پا ایکه )دن ديشما قبالً )در جهان روشن( سوگند نخورد

 1«!ست؟ین یشما را زوال

 پس آنان .آيد بترسانعذاب بر آنان مىو مردم را از روزى که »

تا  پروردگارا ما را تا چندى مهلت بخش :گويندمى اندکردهکه ستم 

]به  .گويیم و از فرستادگان ]تو[ پیروى کنیم پاسخا ردعوت تو 

خورديد که پیش از اين سوگند نمى شماگر مشود[ آنان گفته مى

  «.شما را فنايى نیست

اند که ما گفته دنیاکه کفار در مدعی است  از آيه قسمتی

 چنین)کافران( فنا يا زوال نداريم. کدام فرد عاقلی در جهان 

کرده است که قرآن مطرح کرده است؟ اين خطای واضح،  يیادعا

اند که کرده يیجوينگونه چارهارا به دردسر انداخته و  مفسران

نداشتن عدم انتقال به قیامت است که تالش  زوال منظور از

 حیات دوباره است نه مرگ. بعالوه معنی معادای است چون بیهوده

گويند شود. وقتی کافران میمی مفسرانآيه عکس مقصود قرآن و 

-یمای در قیامت حیات دوباره بهشويم يعنی با مردن ما نابود نمی

 رسیم که قطعا منظور قرآن اين نیست. 
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 : پاسخ

ها آن یولاند. نکرده یجاودانگ یادعا ایاست کفار در دن درست

ه ک همانطورندارند.  یو زوال ستین شانيبرا یکه عذاب کنندیادعا م

ما  یعذاب برا نديگویو اهل کتاب م ستیعذاب ن نديگویالحاد م

 نندیبیکه عذاب را م یهنگام وداشت.  مینخواه يیو ما فنا ستین

که  همانطور. تا جبران کنند کنندیرا م ایدرخواست برگشت به دن

بوده و کفار هم  یبودن هست یدر گذشته اعتقاد بر ازل دیدانیم

دروغ  امتیندارد و ق يیو فنا شودیما نابود نم یایدن گفتندیم

 یداشتند اما امروزه علم ازل یخود پافشار یبر آن ادعا واست 

 قائل است.  یانيپا یهست نيا یرا رد کرده و برا یبودن هست

 

 

 فرار مسلمانان در جنگ، قانون همیشگی است؟ شبهه: 

قَاتَلَکُمُ الَّذِينَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الَْأدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِیًّا وَلَا  وَلَوْ

 1نَصِیرًا
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)از ( با شما بجنگند، هیبيحد نیدر سرزمش، يکافران )قر اگر»

)که کار و  یسپس سرپرستزند، يگریو م کنندیترس شما( پشت م

 دایرا کمك کند( پ شاني)که ا یاوري( و ردیرا بدست گ شانيبار ا

 . «نخواهند کرد

 1َتبْدِيلًا اللَّهِ لُِسنَّةِ تَجِدَ وَلَناللَّهِ الَّتِی قَدْ َخلَتْ مِن َقبْلُ  سُنَّةَ

 یبوده است، و هرگز برا زیاست که در گذشته ن یسنّت اله نيا»

 .«افتي ینخواه یليو تبد رییتغ یسنّت اله

جزو  22ی اينست که مطالب گفته شده در آيه 23ی آيه مفهوم

يعنی کافران همیشه در جنگ با  .اليتغیر الهی هستند هایسنت

کنند و همیشه يار و ياوری ندارند که هر دو میمسلمانان فرار 

 باطل است و تنها به درد شعار هاسخنغلطند. بديهی است که اين 

های در جنگ ،نیز محمدچون حتی در زمان خود  .خوردمی

 بعد از آن ومتعددی مسلمانان شکست خوردند. در قبل از اسالم 

همچنین  .هم شکست و پیروزی برای مسلمین بوده است

 .نیز دارای يار و ياور بوده و هستند و خواهند بود مسلمانانغیر

 : پاسخ
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و  کنندیها کفار فرار مجنگ یکه در تمام ستین نيا منظور

است  روزیپ یاله نياست که د نيبلکه منظور ا .ندروزیپ نیمسلم

است که در آخر  یسنت اله نياما ا .کوچك( یها)به عالوه شکست

 است.  روزیو حق بر باطل پ کنندیکفار فرار م

 سوره مجادله است:  21 هيمشابه آ هيآ نيا

 1کَتَبَ اللَّهُ َلأَغْلَِبنَّ أَنَا وَرُسُلِی. . .

. . ميشویم روزیمن و رسوالنم پ ناًیقيمقرر داشته است که  اهلل»

.» 

شود طرفداران  روزیکه حق پ یزمان رايندارند ز یاوري چیه کفار

 فرزندمثال  .شوندیطرفدار حق م ايو  شوندیباطل هم نابود م

اما در آخر  ،کفار بود اوريرسخت اسالم و سابوجهل از دشمنان 

 روزیحق بر باطل پ وگشت.  روزیو فرزند ابوجهل پ روزیاسالم پ

 است.  یاله رییسنت ال تغ نياست و ا

                                                           
 21. سوره مجادله، آيه  1
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 نخطاهای نوشتاری قرآ: 20فصل 
 ادريس محمدی، خداداد مطاعی پورنويسندگان: 

 

راجع « نقد قرآن»قبل از اينکه به موضوعات مطروحه در کتاب 

به ايرادات صرف و نحوی قرآن بپردازم؛ ذکر چند نکته را واجب 

درآمدی بر »دانم. متن زير که پیشتر در کتابی تحت عنوان می

منتشر گرديد؛ « شبهات پیرامون اسالم و قرآن و پاسخ به آنها

اس ورد بازبینی و اصالح دوباره قرار داده شد. از آنجايی که احسم

هذا کردم که متن پیشتر انتشاريافته حاوی نکاتی خام بود؛ علیمی

فرصت مناسبی يافتم که در اين مؤلّفه وزين و ارجمند که توسط 

ای از انديشمندان و نخبگان اهل سنّت گرد آمده نقد فصل عده

ازنگری مجدّد منتشر نمايم. قطعاً بیستم را ضمن اصالح و ب

های غیرعلمی در ابتدای کار هر نويسی و بعضاً نوشتهخام

های فراوانی که ای مشهود است. متن زير با وجود کاستینويسنده

های همراهانم، جانی های اساتید و تشويقدارد امّا با راهنمايی

 .مند گردنددوباره گرفته است. باشد که همگان از آن بهره
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 «انّ»شبهه: مرفوع بودن اسم 

بايد منصوب باشد ولی در مواردی در قرآن اسم آن « انّ »اسم 

 شود.مرفوع آورده می

 )صائبون( اختالف« صائبین»دو آيه زير تکرارند و فقط در لغت 

غلط است چون به اسم آن « صائبون»دارند که از نظر قواعدی 

 معطوف شده است و بايد منصوب باشد.

مَْن آمَنَ  نَییالصَّابِ ُدوا وَ النَّصَارَى وَهاالَّذِينَ آمَنُوا وَ الَِّذينَإِنَّ 

بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ َعمِلَ صَاِلحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ 

 1عَلَیهِمْ َو لَا هُمْ يحْزَنُونَ

وَ النَّصَارَى مَْن آمَنَ  الصَّابِئُونَ ُدوا وَ هاإِنَّ الَّذِيَن آمَنُوا وَ الَّذِينَ

  2بِاللَّهِ وَ الْیوِْم الْآِخرِ وَ عَِملَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عََلیهِمْ َو لَا هُمْ يحْزَنُونَ

 پاسخ:

                                                           
 62. سوره البقره، آيه 1

 69. سوره المائده، آيه  2
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ای خلط مباحث و درست جلوه دادن يك دروغ همیشه حربه

 برای پیشبرد اهداف معاندين بوده است.

 پردازيم:می به تجزيه و تحلیل آيات برای روشن شدن امر 

باشد چرا که می« صابئین»با نصب  62اين آيه در سوره بقره آيه 

در اينجا بدين خاطر « صابئین»معطوف به ماقبلش است. امّا رفع 

باشد و خبر آن هم تقديری و محذوف است است که مبتدا می

 يعنی به اين شیوه: 

ين ا« ك.کلهم کذا و الصّابئون کذلدوا هااّن الّذين آمنوا و الّذين»

باشد. استاد می« انّ الذين»جمله اسمیّه است و معطوف به 

« الصّابئین»سوره بقره  62آری در آيه »گويد: می طباطبايی نیز

شده است؛ ولی در سوره مائده به دلیل تنوع « انّ »عطف به اسم 

 «تعبیر عطف نشده است.

استئنافیه را شرط « واو»جالب است که بسیاری از علماء نیز 

استئنافیه آن است که جمله با آن آغاز « واو»اند. رفع گرفته

 گردد. بنابراين راه گريزی برای حضرات معاندين وجود ندارد.می
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يجوز أن تکون  لجملةفاعلم أنّ هذه ا»گويد: می ابن عاشور 

 بدان که اين جمله مجوّز دارد که استئنافیه باشد.« استئناف.

مبتدا است و خبر آن « الصابئون»»آورد: خرّم دل میمصطفی 

دوا هاشود: )انّ الّذين آمنوا و الّذينمحذوف است و تقدير چنین می

 «و الصّابئون و النّصاری کذلك(

واژه »نويسد: محمّد بهاءالدّين حسینی در تفسیر الفرقان می 

 «است.« کذلك»مبتدا و خبرش « الصابئون»

آيه نیست و تبیین آن در راستای  پس هیچ خطايی در اين 

 صرفی و نحوی امکان پذير است.

 آورد: سوره طه می 63در ادامه دکتر سها مثالی از آيه  

 أَرْضِکُمْ  مِنْاکُمْلَسَاحِرَانِ يرِيدَانِ أَنْ يخْرِجَ هَذَانِقَالُوا إِنْ 

 بِسِحْرِهِمَا وَ يذَْهبَا بِطَرِيقَتِکُمُ الْمُثْلَى

جالب و در عین حال تأسف بار اين است که  مسئله بسیار

کند که گذرد و صرفاً بیان مینويسنده بسیار سريع از ماجرا می

بايد )هذان( به )هذين( تبديل شود. دريغ از اينکه يك ادّله کوچك 

بیاورد و برايمان روشن سازد که چرا و به چه دلیل بايد اين اتّفاق 
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کنم و با ادلّه کافی به یرخ دهد؟ بنده از جناب دکتر پیروی نم

 پردازم.ايضاح هرچه بیشتر آيه از مسیر گرامر عربی می

جمله « قال»ضمیر بارز و فاعل « وا»فعل / « قال»قالوا :  -1

 مستانفه است

ثقلیه است و « انّ»باشد. و جدا از ان : حرف مخفّفه می -2

 باشد.غیر عامل می

ا ز دکتر سههذان : اسم اشاره و مرفوع ) جا دارد در اينجا ا -3

 بپرسم که آيا مبتدا منصوب است؟( 

 خبر برای مبتدا« ساحران»الم فارقه و « ل»لساحران :  -4

دانش و تخصّص در هر چیزی، دست کم سبب تنظیم ذهن و 

شود. علی الخصوص در عربی. قرارگیری آن در مسیر مناسب می

 کنم و جا دارد کهای را همواره به دانش آموزانم گوش زد مینکته

ا يآن را به سمع دکتر سها هم برسانم؛ اينکه تجزيه و ترکیب عربی 

خطی خود به خود ادامه به قدر آيه باال سادست و به صورت 

 شود و يا اينکه در عین پیچیدگی؛ همانند پازليابد و کامل میمی

شود قطعات ايست که نهايتاً با ديد زدن گوشه و کنار آن، میساده

 آن را کنار هم نهاد. 
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 شبهه: مرفوع بودن اسم لکن

لکن الراسخون فی العلم منهم و المؤمنون يؤمنون بما أنزل 

و  ۃو المؤتون الزکا ۃالصال المقیمیننزل من قبلك و إلیك و ما أ

 1المؤمنون باهلل و الیوم الْآخر اولئك سنؤتیهم أجرا عظیما

انددر منصوب است و بقیه اسماء مرفوع آورده شده« مقیمین»

حالی که همگی بايد مرفوع )اگر خبر محسوب شود( يا منصوب 

 )اگر مبتدا محسوب شوند( باشد.

 پاسخ:

اند که جناب دکتر سها در اينجا خطايی مرتکب شده بايد گفت

و در اينجا خفیفه  2که بايد به ايشان يادآور شد. )لکن( استدراکیه

وجود «  ّّـّ »است و ثقیله نیست. چرا که خفیفه بر روی آن تشديد 

خفیفه و بصورت « لکن»ندارد. به بیانی ديگر، کلمه بصورت 

دهد و عدش را تغییر نمیخفیفه اسم ب« لکن»ثقیله است . «لکنّ»

                                                           
 162النساء، آيه . سوره  1

لکن استدراکیه بدين معناست که برای درك جمله ماقبل خود و رفع توهم از آن  .2

 آمده است.
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خفیفه غیرعامل است و بر روی مابعد « لکن»به اصطالح نحويون 

خود هیچ تأثیری ندارد. اين مورد فقط در يك آيه نیست بلکه در 

آيات ديگر هم مشهود است. دست کم با توجّه به اين مورد و قراين 

توانم حدس بزنم که دکتر سها قرآن را به درستی مطالعه ديگر می

داد. می نفرموده و الّا آيات مشابه ديگر را مورد دستاويز خود قرار

 توان به موارد زير اشاره نمود:برای نمونه می

 بر اسم: 

 1وَلکِنْ رَسُولُ اهللِ وَ خاتمُ النبَِّییِّنَ

 بر فعل: 

  2وَلکِنْ اليعَلمُونَ

عول کنم که در اينجا مفاضافه می« المقیمین»امّا در مورد واژه  

 است بدين صورت که :« امدح»برای فعل محذوف 

                                                           
 40. سوره األحزاب، آيه  1

 13. سوره البقره، آيه  2
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مستتر / مفعول « انا»فعل محذوف / فاعل = « = امدح»

 «1مقیمین»مفعول برای « = ۃالصال« /            »مقیمین»

 باشد.واو اعتراضیه جمله معترضه می«= و» 

 

 بودن خبر اسم مؤنّث شبهه: مذکّر
 

 2إن رحمت اهلل قريٌبٌ من المحسنین

اسم مؤنّث است و بايد خبر آن مؤنّث باشد يعنی « رحمت»

 باشد.« قريبة»

 پاسخ:

گرد( و به قولی هر  ۃمبسوطه دارد نه )« ت)»در اينجا رحمت 

 گردی گردو نیست!

                                                           
توانند نقش فعل را بازی می های فاعل و مفعولجهت اطالع بايد گفت که اسم .1

 مفعول در بیاورند.کنند و ما بعد خود را بصورت فاعل و 

 56. سوره األعراف، آيه  2
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از جهتی ديگر اگر قرابت به معنای قرابت نسبی باشد بر تأنی 

 «قريبتی ۃهذه المرا»گويیم شود. به عنوان نمونه میخبر تأکید می

شود اشتباه است چون در نََسب نمی« قريب منی»يعنی اگر بگويیم 

 -همثل همین آي -لفظ تذکیر آورد امّا اگر قرابت بعد مسافتی باشد 

 تذکیر طبق قاعده عربی جايز است. گويا جناب آقای دکتر قرآن را

اند چون يادشان رفته از اين آيه هم استفاده دهبه درستی نخوان

 گويم  سوء استفاده( کند.جهت خوش بینی نمی)

  1قريب عةو ما يدريك لعل السا

در آيه باال نیز چون بعد زمانی و مسافتی را مدّ نظر دارد  

 بصورت مذّکر آمده است.« قريب»

  2تکون قريبا عةوما يدريك لعل السا

 در آيه مذکور هم بعد زمانی و مسافتی باعث تجويز تذکیر شده 

 است.

                                                           
 17. سوره شوری، آيه  1

 63. سوره احزاب، آيه  2
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 امروالقیس شاعر شهیر عصر جاهلیت عرب نیز در بیتی 

 گويد:می

       شمهاأمّله الويل إن أمسى وال » 

 «يشکرا بنةا سةوال البسباقريب  

که مؤنّث است مذکّر آمده است چون « شمهاامّ»برای « قريب»

نیست بلکه بعد مسافتی و زمانی است. يعنی اگر بعد قرابت نسبی 

 شد.بکار برده می« قريبة»نسبی بود بايد 

کسانی که تحصیالت حوزوی يا آکادمیك در رشته ادبیات  

عربی دارند، در همان اوايل تحصیلشان بسیاری از قواعد بسیط، 

 آموزند که اگر جناب سها به راستیکه الزمه فهم قرآن است را می

 اتور گونه درها را ديده باشند، بعید است که چنین آمآموزش اين

 مورد قواعد قرآنی اظهار نظر کنند. پیرامون آيه مذکور، قواعدی

گذارد های آورده شده، صحّه بیشتری میوجود دارد که بر استنباط

گرداند. می های گرامری آيه را بیش از پیش محکمو شالوده

م را به قرائت دقیق قواعد آتی جلب هذا توجّه خواننده محترعلی

 نمايم.می
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 آيد:اسمی که بر باب فعیل است به دو نوع می 

یم يك نوع که معنی فاعلی دارد: قدير)توانا(، سمیع )شنوا(، عل 

 )دانا(

يك نوع که معنی مفعولی دارد: قتیل)کشته شده(، جريح 

 )مجروح شده يا زخم شده(

ورده شده به معنای به صورت خالصه عارضم که اگر اسم آ

ه گر بافاعلی باشد بايد به هم نشین مؤنّث يا مذکّرش توجّه کرد امّا 

 شود:معنی مفعولی بود به دو دسته تقسیم می

 الف: اگر با موصوف بیايد.

 ب: اگر جدا از موصوف بیايد.

اگر به همراه موصوف بیايد پس در اين صورت به صورت مذکّر 

 مؤنّث  باشد:آيد حتّی اگر موصوف می

 ۃامرا يح /قتیل/ رجل قتیل                             رجل جر ۃامرا 

 جريح

 از جهتی ديگر:
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ذکر نشده باشد به اين خاطر که جنسیت ها آن اگر موصوف

مشخص شود؛ مذکّر يا مؤنّث بودن صفت بايد روشن باشد برای 

 «ۃرأيت صبور»مثال : 

ويیم صبوری را ديدم امّا گدر اينجا موصوفی نیامده است. می

فهمیم که جنسیت صبور چیست؟ با اضافه کردن عالمت تأنیث می

 ۃصبور ۃمراد از صبور، زنی صبور است = رأيت امرا

 ترين دلیل هم بود و مختصری از آنامّا جدا از بحث )که محکم

 گیرم:را ذکر کردم( از ابن قیم  استنادی می

گار است و صفت صفتی از صفات پرورد« رحمت»همانا »

پروردگار قائم به موصوف است و از آن جدايی ناپذير است و 

به طبع « رحمت به محسنین نزديك است»گويد که آيه میهنگامی

 «آن خود خداوند  نزديك است

تر در واقع به قول خود او موصوف تبارك و تعالی به قربت اوّلی 

 است. 
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 شبهه: مفرد بودن اسم موصول جمع

 1کالّذی خاضواو خضتم  

اسم موصول مربوط به آن « کالّذی»جمع است و « خاضوا»فعل 

 تر است.درست« کالّذين»است و بايد جمع باشد يعنی 

 پاسخ:

به عنوان موصول جمع و مفرد نیز « الّذی»در کالم عرب از 

 کنم:شود. اين را از شعر زير ثابت میاستفاده می

غیی و رشدهم  غوايتهم         الّذیوبت أساقی القوم إخوتی 

 رشدی 

 که جمع« غوايتهم»را که مفرد است با « الّذی»در اينجا شاعر 

 شود.باشد آورده است و اين موضوع موجب هیچ خللی نمیمی

 کنم به قول الراجز: استناد ديگری می

 يا ربّ؛ عبس ال تبارك فی أحد          »

                                                           
 69. سوره التوبه، آيه  1
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 فی قائم منهم وال فی من قعد 

 إلّا الّذی قاموا بأطراف المسد 

که جمع است « قاموا»که مفرد است با « الّذی»در اينجا نیز 

 آورده شده است. 

تواند صفتی برای اسم جمع باشد. اسم جمع آن می« الّذی»امّا 

باشد. همانند است که در ظاهر مفرد و در معنای لغوی جمع می

مه دارد مانند گله، رفوج، فريق. در فارسی نیز اين نوع جمع وجود 

 و ... .

تواند حذف شده باشد و اين از در اين آيه موصوفِ اسم جمع می

 گیرد که در فارسی نیز وجود دارد. بدين معنا کهبالغتی نشات می

موصوف را حذف کرده و به جای آن همانندی میان دو شیء مثال 

زده شده بوجود آورده است. به عبارتی ديگر نوعی تشبیه است: 

 «وخضتم کالفوج الذی خاضوا»

 است.« فوج»صفت « الذی»در اين صورت 
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ای را بکار يك قول مشهور در عرب اين است که وقتی کلمه

برد   که در آن ظاهر مفرد و معنی جمع است از موصول مفرد می

 استفاده کند مثالً ماء، قوم و...

حال ممکن است برخی ايراد بگیرند و با زير پا گذاشتن همه 

هايی که داب علمی و قواعد رسمی، اذعان کنند هیچ کدام از اينآ

ای ديگر، آورده شد را قبول نداريم! به همین خاطر با طرح مسئله

 کنم.به نوعی اتمام حجت می

ای حال چه در زبان عربی گاه وقت است که حرف آخر يك کلمه

شود که به آن تخفیف در منادا چه در موصوالت حذف می

  گويیم:می

 فککاوأبنی کلیب إن عمی اللـذا                    قتال الملوك »

 «الْغالال

بود؛ ولی می« اللذان»بايد « اللذا»در شعری که آمده است 

« فککا»و « قتال»مثنی آن حذف شده است در حالی که « نون»

 مثنی است.
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أم  وإن الذی حانت بفلج دماؤهم          هم القوم کل القوم يا»

 «خالد

که ضمیر « هُم»به خاطر «  الذی»در بیت مذکور شاهديم که 

آمد ولی بصورت مفرد می« الذين»جمع مذکّر است بايد بصورت 

 آمده است.

 اين موضوع نه تنها در موصوالت صادق است بلکه در منادا نیز 

 گويیم.می« مرخم»وجود دارد که به آن منادای 

کنت أزمعت صرمی، أ فاطم مهال بعض هذاالتدلل     و ان » 

 «فاجملی

 آن حذف شده است.«ۃ»در اين بیت فاطم  

 

 شبهه: مبتدای منصوب

ثُمَّ قَفَّینَا َعلَى آثَارِهِمْ بِرُُسلَِنا وَ قَفَّینَا بِعِیسَى ابْنِ مَْريمَ وَآتَینَاهُ 

 يةِنرَهْبَاَو  َةمْْْْْْْْحَروَ  َةفالْإِنْجِیلَ وَجَعَْلنَا فِی قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْ
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ابْتَدَعُوهَا مَا َکتَبْنَاهَا َعلَیهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَاِن اللَّهِ فَمَا رََعوْهَا حَقَّ 

 1رِعَايتِهَا فَآَتینَا الَِّذينَ آمَنُوا مِْنهُمْ أَجْرَهُمْ وََکثِیٌر مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

معطوف به « يةِنرَْهبَا»آيه فوق چند اشکال کالمی دارد. اوّالً: 

آمده « ابتدعواها»ست و به دنبال آن «جعلنا»های قبلی مفعول

مبتدا باشد که بايد « يةِنرَْهبَا»است که الزمه اش اين است که 

مرفوع باشد که نیست. اين يك غلط آشکار نحوی است. مفسّران 

اند از جمله فعل های مختلفی رفتهبرای اصالح اين خطای راه

اند )مثاًل تفسیر کبیر تقدير گرفته« يةِنرَْهبَا»قبل از را « ابتدعواها»

اند که اين فعل حذف شده که اگر ( به عبارت ديگر گفته29ج

چنین فرضی صحیح باشد، حذف فعل خطای نحوی بزرگی است 

چون موجب خطای فوق )مبتدای منصوب( شده است. ثانیاً: عطف 

آشکاری شده.  موجب تناقض« جعلنا»های به مفعول« نيةرَهْبَا»

را در دل « نيةوَ رَهْبَا رحمةوَ  فةرَأْ»چون از طرفی خدا گفته ما 

مسیحیان قرار داده ايم و از طرف ديگر بالفاصله گفته که 

اند و طبعاً کار خدا نیست. را خود مسیحیان ابداع کرده« نيةرَهْبَا»

معلوم است که « الّا ابتغا رضوان اهلل»ثالثاً: مشکل ديگر استثنای 
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نیست از چه چیزی استثناء شده است که باز هم مفسّران را به 

اند که ای گفتهتالش عبث برای اصالح مشکل وا داشته است. عده

شود که مسیحیان گردد که منظور اين میبرمی« نيةرَهْبَا»به 

 29را ابداع کردند برای رضايت خدا )مثالً تفسیر کبیر ج « نيةرَهْبَا»

(. که در اين حالت استثناء غیر معقول است. به 19و المیزان ج

آيد که گفته آن را عالوه اين احتمال با دنباله آيه جور در نمی

بدعت مسیحیان « يةِنرَْهبَا»بخوبی رعايت نکردند، چون قبال که 

بوده است پس انتظار رعايت آن از طرف خدا بی معنی است... 

ماند. رابعاً: باقی نمی خالصه هیچ راه معقولی برای استثناء مذکور

منظور عدم رعايت « فما رعوها حق رعیتها»معلوم نیست که در 

ها احتمال چه چیزی است. بنابراين با توجّه به اشکاالت فوق ده

مختلف در معنی آيه وجود دارد که هیچکدام هم معتبر نیست و 

 اين اوج ابهام  و عدم بالغت است. 

 پاسخ:

ی نیست. درضمن استناد به دو گیری ناحق کار درستنتیجه

خورد می تفسیر بسیار گرانبها از )تفسیر کبیر و المیزان( به چشم

و طوری جلوه داده ايد که گويا نويسندگان اين دو تفسیر کار عبث 
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اند، در حالی که کارشان عبث نبوده است بلکه دو عالم علوم کرده

اً نظرشان هم اند و اتفاقدينی نظر خود را در مورد آن بیان کرده

بسیار درخور توجّه است؛ ولی برای ايضاح اين آيه به روشی 

دهم، باشد که مورد توجّه خواننده گرامی قرار می ديگری توضیح

 گیرد.

ست نی« جعلنا»اصالً معطوف به « نيةرَْهبَا»ابتدا بايد گفت که  

ابتدعوا »بلکه منصوب به اشتغال يك فعل است و تقدير به 

ه شود و در تفاسیر کِبار بسیاری ذکر اين نکته آمدیم« نيةرَهْبَا

 است.

از باب اشتغال ...« و ابتدعوها » »کند که: طنطاوی ذکر می

 «است

لیس هذا بعطف على ما قبله، »آورد: می البغوی در تفسیر خود

 شود و  انتصابش به فعلوانتصابه بفعل مضمر )به ماقبلش عطف نمی

 «مضمر است.(

 بإضمار بةمنصو« نيةَرهْبَا»والْحسن أن تکون »: گويدمی قرطبی 

 . منصوب به اضمار فعل  باشد(« نيةرَْهَبا»فعل )نکوتر آن است که 
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 أبی علی الفارسی و الزجاج و الزمخشری»آورد: می در ادامه هم

 «والقرطبی . و جوز الزمخشری همین نظر را دارند.

از طرفی گفته »نويسد: می در مورد ادّعای ديگر دکتر سها که 

ايم و از ما رأفت و رحمت و رهبانیت را در دل مسیحیان قرار داده

ع را خود مسیحیان ابدا« نيةرَْهبَا»طرف ديگر  بالفاصله گفته که 

 اند و طبعاً کار خدا نیست.کرده

 جواب:

پس  نیست« جعلنا»های جزو مفعول« نيةرَْهبَا»اوّالً: ثابت شد که 

 شود.اقط میاين ادعا خود به خود س

که  ثانیاً: در مورد رافت و مهربانی بايد گفت اقوالی موجود است

 کند:در هر صورتی بازهم گفته شما را رد  می

اند که چنین رافت و رحمت خدادادی برخی از مفّسرين گفته

خودشان نسبت به خودشان مراد است. همسان مهر و عطوفت 

وره آل عمران س 103مسلمانان در حق يکديگر. چنانچه آيه 

 فرمايد:می

 «بدانگاه که دشمنانی بوديد و خدا میان دلهايتان پیوند داد»
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گويند منظور رافت مسیحیان حقیقی بعضی از مفسّرين هم می

سوره مبارکه   82نسبت به مسلمانان است. همانطور که در آيه 

 مائده آمده است:

و ترين مردم برای مؤمنان، يهوديان خواهی ديد که دشمن»

ترين مردم برای مؤمنان مشرکانند، وخواهی ديد که مهربان

نامند اين بدان خاطر است که در اند که خود را مسیحی میکسانی

 «مسیحیان، کشیشان و  راهبانی هستند که تکّبر نمیورزند

بینیم که ادله جناب دکتر در هر روش و صورتی خط می پس 

 خورد.می بطالن

 از چه« الّا»معلوم نیست که »گويد: یامّا در اين مورد که م 

« الّا»گويد که زمخشری به درستی می« چیزی استثنا شده است.

 دهد.می «لکنّ »استثنای منقطع است يعنی معنی 

استثنای منقطع حکمش عامل مستثنی منه است. يعنی شامل 

شود. به معنای ديگر منقطع است از  مدلول لفظ مستثنی منه نمی

باشد. می« کتبنا»ه عامل خودش. عامل آن هم اش ناسم قبلی

 شود:بنابراين بدين گونه تعبیر می
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هلل الکن کتبنا علیهم ابتغاء رضوان اهلل ، أی أن يبتغوا رضوان »

 «.التی  ابتدعوها يةِنبکل عمل ال خصوص الرَْهبَا

یار تفسیر ارتباطی و پلّه پلّه قرآن کريم برای فهم و درك آن بس

دهم که از همین گونه تفسیر برای شود. ترجیح میمیمیسر واقع 

 درك بیشتر اين آيه استفاده کنم.

دعت بفرمايد که خودشان آن را می« اْبتدَعُوهاَ يةِنرَْهبَا» -الف

 گذاشتند = )ابتدعوها( 

 ما آن را فرض نکرده بوديم )ما کتبنا علیهم( -ب

ها آن که شود گفتهم می« اال ابتغا رضوان اهلل»در مورد  -ج

برای خشنودی خدا اين کار را کردند ولی حق آن را رعايت 

 «.فمَا رَعَوْهاَ َحقَّ رِعَايَتهِاَ»نکردند: 

منظور از حق آن رعايت نکردند هم اين است که در آن کفر 

ورزيدند، تثلیث قائل شدند و ترك دنیا کردند و اينکه اصالً 

 رهبانیت در اسالم حرام است.
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اند. که ای ديگر را طرح کردهينجا مسئلهجناب دکترسها ا

مصداق همان پازلیست که ذکر کردم. با دقّت در گوشه و کنار آن 

 توان، قطعات را کنار همديگر چید.به راحتّی می

 شبهه: نادرستی اسم اشاره

 مثال: 

بَدَتْ لَهُمَا سَوْآُتهُمَا وَطَفِقَا  ۃفَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ

 تِلُْکمَاوَ نَاَداهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَکُمَا َعنْ  لجنةِيخْصِفَانِ عَلَیهِمَا مِْن وَرَِق اَ

 1وَ أَقُْل لَکُمَا إِنَّ الشَّیطَانَ لَکُمَا عَدُوٌّ ُمبِینٌ ۃالشَّجَرَ

 ای اشاره به آنبر« تلك»مفرد است و بايد  «ۃشجر»در آيه فوق 

را بکار برده که اشاره به « تلکما» ملسو هيلع هللا ىلصشد ولی محمّد استفاده می

 دوتاست. 

 پاسخ:

عن تلکما »در اينجا پروردگار سبحانه و تعالی آورده است:  

 در اينجا اعراب به اين صورت است که:« ۃالشجر
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 ت = اسم اشاره مبنی بر کسر در محل جر به عن  

 ل= برای بعید 

 خطابك = برای 

 شود تلك ما= برای تثنیهمجموع اينها می 

شود. برای ها در کالم عرب به وفور مشاهده میامّا اين نوع مثال

کند توان به سخن ابن جرير که از قول شاعر نقل مینمونه می

 استناد کرد :

أنـزجر وإن تترکـانی أحـم  -يا ابن عفان -فإن تزجرانی » 

 «عرضـا ممنعـا

توان موارد شود و میمین مثال ختم نمیقطع مسلّم به ه

 ديگری را برای آن عنوان نمود:

 «فذلکـنَّ الذی لمتننَّی فیه»

وت که مفرد مذّکر است تفا« الّذی»جمع مؤنّث ولی با « ذلکنَّ» 

 دارد.
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 ذب وبا توجّه به مطالب باال گزاره زير هم خود به خود ادعايی ک 

 ساقط شده است .

 گويد:می در ادامه 

وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ ِمنْ غِلٍّ تَجْرِی مِنْ تَحِْتهِمُ اْلأَنْهَارُ َو قَالُوا 

الْحَمْدُ ِللَّهِ الَّذِی هَدَانَا ِلهَذَا َو مَا کُنَّا لَِنهْتَِدی لَوْلَا أَْن هََدانَا اللَّهُ لَقَدْ 

أُورِثْتُمُوهَا ِبمَا کُنْتُمْ لجنة اَ تِلْکُمُجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَ نُودُوا أَنْ 

 1تَعْمَلُونَ

برای « تلك»مفرد است و بايد اسم اشاره مفرد يعنی لجنة« اَ»

يش که اشاره به جمع است برا« تلکم»اشاره به آن بکار برده شود و 

 به کار برده شده است که غلط است.

 پاسخ:

 خیر جناب دکتر غلط نیست. 

حرف خطاب است و « کاف»بعید است و  برای« تلکُمُ »در « الم»

 است.« مؤمنان»برای جمع بودن است زيرا خطاب به  جمع « میم»
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 شبهه: عدم تناسب زمانی افعال یك جمله

وَ أَنْزَلَ الَِّذيَن ظَاهَرُوهُمْ مِْن أَهِْل الِْکتَابِ مِْن صَیاِصیهِْم وَقَذَفَ 

 1فَرِيقًا تَْأسِرُونَوَ  تَْقتُلُونَفِی قُلُوبِهِمُ الرُّعَْب فَرِيقًا 

و خداوند گروهی از اهل کتاب ]= يهود[ را که از آنان ]= » 

های محکمشان پايین کشید [ حمايت کردند از قلعهمشرکان عرب

هايشان رعب افکند؛ )و کارشان به جايی رسید که( و در دل

 « کرديد!رسانديد و گروهی را اسیر میگروهی را به قتل می

گويند در اين آيه که در خالصه متن اين است که ايشان می

در جنگ بنی قريضه است سه فعل  ملسو هيلع هللا ىلصتأيید  افعال حضرت محمّد 

 ماضی و دو فعل مضارع )آينده( آورده است و اين غلط است. 

 

 پاسخ:
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يقًا  فَرِقُلُوبِهِمُ الرُّعْبَگويم  جناب دکتر سها در اينجا آيه می

له که جم است بصورت جمله حالیه آمده ِسرُونَ فَرِيقًاتَقْتُلُونَ وَ تَأْ

شود چون حالیه بر سیاق جمله حالیه بصورت گذشته معنی می

 گردد نه جدا از آن.است و بر  همان سیاق ترجمه می

 تجزيه و ترکیب اين آيه بصورت زير است:

 فريقا = مفعول مقدم برای تقتلون

ی در محل نصب حال تقتلون = حال منصوب و جمله مفسره يعن

 از ضمیر غائب قلوبهم تاسرون 

 فريقا = معطوف به جمله قبلی آن است.

 آيد؛ مورد اشتباهی درپس تا جايی که از شواهد و قرائن بر می

 آيه فوق ملحوظ نیست.

 آورد:او در ادامه مثال ديگری می 

إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّهِ کََمثَلِ آدَمَ َخلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ 

  1َفیکُونُکُنْ 
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اينجا نیز واقعه خلقت آدم را در گذشته ذکر کرده و برای آن 

 فعل آيده )فیکون( بکار برده است که غلط  است.

 پاسخ:

يکباره  دست بر روی گل سرسبد آيات قرآن گذاشتید که به 

 کند. مفهوم بالغت قرآنی را نمايندگی می

آورند که ای را به زمان حال میدر اينجا طبق عادت عرب کلمه

کشد. به بیانی ديگر آوردن کارش به استمرار در حال و آينده می

فعل مضارع به معنای اين است که خلق انسان بوده، هست و ادامه 

کنید. الغتی مشاهده نمیدارد! به هیچ وجه در هیچ متنی چنین ب

جالب است که از نظر دستور زبان عربی فعل آينده، از فعل حال 

ترين شکل شود و اگر آينده و حال را به سادهساخته می

ه بازگردانیم؛ چیزی جز اوّلین صیغه ماضی آن را نخواهیم يافت. س

زمان در يك کلمه. از نظر من که با کوردی، فارسی و انگلیسی 

 تصری دارم؛ چنین چیزی يك جادوی زبانیست.آشنايی مخ

ای ظريف اشاره دارد. او به نکته« مغنی اللبیب»ابن هشام در 

گیرند برای گويد که اعراب ماضی را بصورت مضارع اعتبار میمی
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آنکه آن شیء را حاضر ببینند به قصد جلوه آن در ذهن انسان 

 کند.گويی که دارد آن را مشاهده می

شود که مهر آيات باز هم در قرآن مشاهده میاز اين دست 

تأيیديست برای ادعای ابن هشام الزم به ذکر است که باز هم 

اند و برايمان روشن شد که جناب سها؛ به درستی قرآن را نخوانده

 کردند.می اال به آيات زير هم اشاره

 1وَاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّياحَ َفتُثِیرُ سَحَابًا

 خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهايی را به حرکت»

 «درآورند.

برای اينکه آن قدرت باهر اهلل « 2فأثارت»در اينجا نگفته است 

گر سازد و سبحانه و تعالی را در اين آيه در ذهن مخاطب جلوه

اينکه اين امر ادامه دارد يعنی وزش باد ادامه دارد و خواهد بود 

 انسان.همانند تولّد 

                                                           
 9. سوره فاطر، آيه  1

 .. برانگیخت2
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 1وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ َعلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الَْأرْضِ

 «خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم.ما می»

شته در اينجا اهلل سبحانه و تعالی با نصرت موسی بر او منّت گذا

مضارع است؟ آيا نصرت فقط در زمان موسی بوده « نمن»امّا چرا 

خواهد نصرت اهلل سبحانه و اين سیاق می است؟ خیر اين آيه با

 تعالی را در تمام زمان بیان کند.

تأبط شرا يکی از شعرای زمان جاهلیّت عرب است که شعری را  

 سرايد:چنین می

 صحصحان كالصحيفة بأنی قد لقیت الغول تهوی بسهب»

 «فأضربها بال دَه شَ فخرت صريعًا للیدين و للجران

زنم( )می« اضربها»مضارع را در  در اينجا هم شاعر اسلوب

آورده است تا برای همیشه اين صحنه شجاعت زدن غول و 

 باکیش برای خواننده تداعی شود.بی
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و از اين قبیل، در شعر حسان بن ثابت انصاری نیز ديده  

 شود:می

 « يغُشون حتى ما تهِرُّ کالبهم ال يسألون عن السوادالمقبل»

 واهی و غیر کارشناسانه ، نگويیم کهی هاپس چرا به جای ايراد

 فرمود کن فکانمی اين از اسلوب قرآنی بسیار زيبا است؟اگر اهلل

گرفتید می يعنی آدم خلق شد فقط برای همان لحظه ، باز هم ايراد

که چرا خلقت انسان را به سیاق گذشته آورده است در حالی که 

 شوند! می انسان زادهها روزانه میلیون

 م تناسب فعل با فاعلشبهه: عد

 مثال: 

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا ِفی رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ کَفَرُوا قُطَِّعتْ لَهُمْ 

 1ثِیابٌ مِنْ نَارٍ يصَبُّ ِمنْ فَوِْق رُُءوسِهِمُ الْحَِمیمُ

اينان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال »

ها آن شدند، لباسهايی از آتش برایپرداختند؛ کسانی که کافر 

 «.شودبريده شده، و مايع سوزان و جوشان بر سرشان ريخته می
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تثنیه است ولی برای آن فعل جمع « خصمان»در اين آيه فاعل 

 بکار برده شده است. « اختصموا»

 پاسخ:

 داريم:    ۃگويیم ما در عربی دو نوع مراعامی

 لفظی  ۃمراعا-1

 معنوی  ۃمراعا-2

ه ب« خصمان»معنوی بکار رفته است. در اينجا  ۃاين آيه مراعا در

باشد. پیشتر توضیحاتی معنی دو نفر نیست؛ بلکه اسم جمع می

درباره اسم جمع داده شد که برای اختصار از توضیح دوباره خود 

آيد. کنم. امّا يك سوال برای هر خواننده عاقلی پیش میداری می

( یله يا گروه ضمیر )دو نفری/دوتايیآيا درست است که برای دو قب

نامند. بکار برد؟ در عربی اين نوع مثنی را مثنی غیر حقیقی می

باشند. اينگونه کلمات در لفظ مثنی هستند و در معنی جمع می

ت انواع مثنی وجود دارد که من به نوع مثنايی که در آيه آمده اس

 اشاره دارم.

 گويد: سها در ادامه می
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 1طائفتان من المؤمنین اقتتلواو إن 

تثنیه است و برايش فعل جمع « طائفتان»در اينجا هم فاعل 

 بکار برده شده است. « اقتتلوا»

 پاسخ:

که به « ئفةطا»شود. خود اين آيه نیز، مشمول قاعده پیشین می

 باشد؛ اسم جمع است.معنای گروه می

با  فرمايند درحالی که منمتأسّفانه دکتر غرض ورزی می

نويسند گويم که ايشان به خیلی از مطالبی هم که میاطمینان می

 ايمان ندارند: 

 

 شبهه: جمع آوردن معدود

 2أَْسَباطًا ۃوَ قَطَّعْنَاهُمُ اثَْنتَی عَشْرَ

                                                           
 9. سوره الحجرات، آيه  1
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غلط « اثنتی»باشد همچنین « سبطا»غلط است و بايد « اسباطا»

 باشد.« اثنی»است و بايد 

 پاسخ:

ت اسم يکی از قبايل بنی اسرائیل اس« اسباط»اوّل بايد گفت که 

 مثل ساير قبايلی که در تمام دنیا وجود دارد. 

شوم اسمی که جمع بسته شود با اسمی که بنابراين يادآور می

ر به معنای نواده است. ضمناً اگر د« سبط»خاص باشد تفاوت دارد. 

ازده نوه حضرت شد شايد گمان به دوآورده می« سبط»اينجا 

 رفت. يعقوب علیه سالم می

« اثنی»کنم چرا بايد سوال می« ۃاثنتی عشر»امّا در مورد 

حذف شده است. يعنی « قةفر» باشد؟ در اينجا تمییز به تقدير 

 ؟ «اثنی»بوده است. چه دلیلی دارد بگويیم « قةفر ۃاثنتی عشر»
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 شبهه: جزم نابجای فعل

رَزَقْنَاکُمْ مِْن قَبْلِ أَْن يْأتِی أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ َفیقُولَ وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَا 

 1رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فََأصَّدَّقَ وَ َأکُنْ مَِن الصَّالِحِینَ

 ايم انفاق کنید، پیش از آنکه مرگاز آنچه به شما روزی داده»

 ! چرا )مرگ( مرا مدّتپروردگارا»يکی از شما فرا رسد و بگويد: 

 کمی به تأخیر نینداختی تا )در راه خدا( صدقه دهم و از صالحان

 ««باشم؟!

 باشد.« اکون»غلط است بايد « اکن»

 پاسخ: 

ايشان بدون اينکه هیچ دلیلی برای اين مدّعا ارائه دهند به 

 اند.سرعت از موضوع گذاشته

و مضارع  سببیه آمده است« ف»در واقع با « فاصدق»در اينجا 

« مؤول»باشد و فاعلش مستتر و مصدر مضمره می« ان»منصوب به 

 باشد.می
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 امّا در مورد فعل اکن:

شده است بنابراين مضارع ناقص « اکن»باعث عطف « واو»

« اکون»شده. به همین خاطر « اصدق»مجزوم به عطف در محل 

من »ادامه اينکه اسمش مستتر و خبرش «! اکن»شده است 

 باشد.می« الصالحین

 

 شبهه: تغییر از خطاب به غیب و بالعکس

 مثال: 

هُوَ الَّذِی يسَیُرکُمْ فِی الْبَرِّ َو الْبَحِْر حَتَّى إَِذا ُکنْتُمْ فِی الُْفْلكِ وَ 

وَ فَِرحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جَاءَهُمُ  طيبةجَرَينَ بِهِمْ بِرِيحٍ 

الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ ِبهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخِْلصِینَ لَُه 

 1الدِّينَ َلئِنْ أَنْجَیَتنَا مِنْ هَذِهِ لََنکُونَنَّ مِنَ الشَّاِکرِينَ

دهد؛ زمانی شکی و دريا سیر میاو کسی است که شما را در خ»

گیريد، و بادهای موافق آنان را )بسوی که در کشتی قرار می

شوند، ناگهان طوفان دهد و خوشحال میمقصد( حرکت می
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آيد؛ و گمان میها آن وزد؛ و امواج از هر سو به سراغشديدی می

کنند هالك خواهند شد؛ در آن هنگام، خدا را از روی اخالص می

اگر ما را از اين گرفتاری نجات دهی، حتما از »نند که: خوامی

 ««سپاسگزاران خواهیم بود!

 پاسخ:

پاسخ بسیار ساده است در اينجا صنعت التفات بکار برده شده 

شود. است يعنی مخاطب از يك طرف به طرف ديگر تغییر داده می

 روع)واو( آمده و اصالً جمله ديگری ش« طيبة»ضمنا در اينجا بعد از 

 شود. در ادبیات عرب، فارسی و... و حتّی عامّه نیز اين صنعتمی

 وجود دارد:

من از شما يك امتحان ساده گرفتم که شما در آن موفّق شديد 

 و کالس الف نیز موفق شدند و  بسیار خوشحال گشتند.

در شعر عربی هم از قول نابغه ذيبانی شعری وجود دارد که  

 گويد:می

ء فالسندِ                اقوتُ و طالَ علیها سالفٌ بالعیا ميةيا دار »

 « االمدِ
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را « مية دار»ندا آورده است و « ياء»شاعر، مصراع نخست را با 

اقوت و »منادی و مورد خطاب قرار داده است؛ و در مصراع دوم 

و « اقوت»را با لفظ غائب ذکر کرده است. چنانکه « طال علیها

از « علیها»در « ها»تند و ضمیر از افعال ماضی غائب هس« طال»

 شوند. ضمائر غائب محسوب می

 1إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ ُمبَشِّرًا وَ نَذِيرًا

دهنده و به يقین ما تو را گواه )بر اعمال آنها( و بشارت»

 «دهنده فرستاديم،بیم

وَ  ۃوهُ وَ تَُسبِّحُوهُ بُکْرَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ َرسُولِهِ وَ تَُعزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُ

 2أَصِیلًا

 تا )شما مردم( به خدا و رسولش ايمان بیاوريد و از او دفاع»

 «کنید و او را بزرگ داريد، و خدا را صبح و شام تسبیح گويید.

که  9است در ابتدای آيه  ملسو هيلع هللا ىلصطرف خطاب محمّد   8در آيه 

کند در حالی که دنباله قبل است، خطاب را متوجّه مردم می

                                                           
 8. سوره فتح، آيه  1

 9. سوره فتح، آيه  2



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3096 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصخواننده انتظار دارد دنباله خطاب قبلی باشد. همچنین از محمّد 

کند و در آخر آيه ضمیر غايب به خدا با ضمیر غائب ياد می

معلوم نیست که « توقّروه»و « تعذّروه»گردد و در دو کلمه برمی

گردد يا به خدا، اين تغییرات غیرمعقول برمی ملسو هيلع هللا ىلصبه محمّد  ضمیر

شود و خواننده بايد چند بار آيه را بخواند موجب ابهام درمعنی می

و « تعزّروه»فهمد که باالخره ضمیر در تا بفهمد. و با اين حال نمی

 مربوط به چه کسی  است.« توقّروه»

 پاسخ:

تفاده شده است در مورد تغییر خطاب که از صنعت التفات اس

معلوم نیست ضمیر به »گويد: که آن را توضیح دادم. در ادامه می

 « گردد يا به خدا.باز می ملسو هيلع هللا ىلصمحمّد 

فرمايد گردد چرا که میبه پیامبر باز می« م»واضح است که 

ريم پیامبر خدا را بايد در همه امور عزيز بشماريم و احترامش بگذا

 گويد:در ادامه هم می
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و تسبیح برای خداست يعنی اختصاصِ پیامبر تسبیح کنید »

عزيز شماردن و گرانقدر شمردن و عظمت  دادن به اوست و 

 «تسبیح اوست. هلالج لجاختصاصِ اهلل 

 شبهه: بکار بردن لغت برخالف معنای اصلی

ار در قرآن کلمات فراوان غريب و بعضاً در غیر از معنی اصلی بک

 ابراهیم به عنوان برده شده است مثالً در قرآن مکرّرًا از دين

 ياد شده است مثل:« حنیف»

مَا کَانَ إِبْرَاهِیمُ يهُودِيا وَ لَا نَصْرَانِیا وَلَکِنْ کَانَ َحنِیفًا مُسْلًِما وَ مَا 

 1کَانَ مِنَ الْمُشِْرکِینَ

ابراهیم نه يهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه موحّدی خالص و »

 «مسلمان بود؛ و هرگز از مشرکان نبود.

 از حنیف استفاده کرده است:  ملسو هيلع هللا ىلصنین در وصف دين محمّد همچ

فَأَقِمْ وَجَْهكَ لِلدِّيِن حَِنیفًا ِفطْرَتَ اللَِّه الَّتِی فَطََر النَّاسَ عََلیهَا لَا 

 1تَبْدِيلَ لِخَلِْق اللَّهِ َذلِكَ الدِّينُ الْقَیمُ وَلَکِنَّ أَْکثَرَ النَّاسِ لَايعْلَمُونَ
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جّه آيین خالص پروردگار کن! اين فطرتی پس روی خود را متو»

است که خداوند، انسانها را بر آن آفريده؛ دگرگونی در آفرينش 

 «دانند!الهی نیست؛ اين است آيین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی

در قرآن به معنی راست و درست بکار « حنیف»واضح است که 

که  برده شده است در حالیکه معنی اصلی آن کج و منحرف است.

 دانست.معنی درست کلمه را نمی ملسو هيلع هللا ىلصدهد محمّد نشان می

 پاسخ:

بسیار مغرضانه در مورد آيات رفتار شده است. با بّررسی 

توان معنای درست را های لغت و تفاسیر قديم و جديد میفرهنگ

 دريافت:

حنیف: میل و گرايش از گمراهی به سوی هدايت. امّا الجنف به 

گمراهی. تحنف: قصد راه راست نمود.  معنای میل و گرايش به سوی

االحنف: کسی که پايش لنگ است. اعراب قبل از اسالم هر که را 

نامیدند که کرد را حنیف میرفت و يا ختنه میمی که به حج

تنبیهی بود بر اين امر که فالن فرد بر دين ابراهیم قرار دارد و نیز 
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« احنف»مجرد  گفته شده است از باب استعاره به هر میل به صورت

 گويند. می

کند که اعراب قبل از در اينجا راغب اصفهانی حتّی مشخص می

 خواندند.اسالم هم به همین نام يکتاپرستان را می

حنیف: مسلمان واقعی، فرد پايبند اسالم، پیرو دين ابراهیم، 

در اينجا حتّی « حنفا»يکتاپرست، موحد، راست، مستقیم، جمع 

 ت و مستقیم گرفته شده است.به معنای راس« حنیف»

 «حنیف: کسی که به طرف خدا گرايش دارد.»السعدی:  

 «میل از باطل به طرف حق و ضد آن الجنف است.»الوسیط:  

 «میل به طرف سمت راست و مستقیم.»البغوی:  

 گويند.ابن کثیر و قرطبی هم همین را می 

 کسی که يهودی و نصاری نباشد. و ابن عاشور نیز»طبری:  

 «برهمین نظر اتفاق دارد.

 الحنیف در معاجم 

 المائل من شرٍّ إلى خیر: مايل از شر به سوی خیر 
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می ستقیالحَنیفُ المستقیم الذی ال عِوجَ فیه و هو اإلسالم : راه م

 که در آن کجی نیست و آن اسالم )الحنیف الدِّين( است.

 قاموس المعانی حَنِیفٌ  

 فعیل غةصيجمع: ُحنفَاَءُ . }ح ن ف{. »

 ٌل جُرَ : حَنیٌِف -مَائل عَنِ الباَطِلِ إلِىَ الدِّيِن الَحقِّ  :

اِلدِّينِ ب مُتَشبثِّاً قِّ،الحَ : مَائلِاً عَنِ الباَِطل إلِىَ الدِّينِ-کَانَ حَنیِفاً :

 «قرآن  نیِفاًحَ فأَقمِ وَجْهَك  للدِّينِ  30 يةوَمُتمَسِّکاً بهِ . الروم آ

باشد )ح ن ف( که بر صیغه فعیل آمده است. میجمع آن حنفا »

باشد. رجل حنیف: به معنای میل کننده از باطل به سوی حق می

حنیف بود: يعنی کسی که میل کننده از باطل به سوی حق است و 

 «سوره روم آمده... 30جويد همانطور که در آيه به دين تمسك می

 معاصر لغةمعجم ا 

 «ه و هو اإلسالمالمستقیم الذی ال عِوجَ فی»

 «مستقیمی که کجی در آن نیست همانند اسالم»

 معجم الغنی 
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مَائلِاً  َن حَنیِفًا: کَاحَقِّ رَجُلٌ َحنِیفٌ: مَائلِ عَِن الباَطِلِ إلِىَ الدِّينِ ال»

 اطل بهباز  عَنِ الباَطِل إلِىَ الدِّيِن الَحقِّ=يعنی کسی که میل کننده

 «سوی حق است.

 الرائد 

من کان على دين  -مخلص فی إسالمه ثابت علیه ج حنفاء.»

الذی يمیل  -مستقیم -کل من حج -ناسك -ّةهليفی الجا« ابراهیم»

 «اإلسالم«: الدين الحنیف» -إلى الخیر

کسی که در جاهلیّت بر دين  –مخلص در اسالم و ثابت در آن»

کسی که به  -مستقیم –هر کسی که حج کرده  –ابراهیم بوده است

 «دين حنیف: اسالم -داردخیر تمايل 

 معجم الوسیط: 

 «امْسلَالمائل من شَرّ إلَِى خیر وَالصَّحِیح الْمیل إلِىَ الْإِ»

 «میل کننده از شر به سوی خیر»

کنم و از علمايان سلف تا خلف قول گرفتم به همین کفايت می

 رساند.که حنیف به چه معناست و معنی غالب چه چیز را می
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به طور نامربوط در کنار هم نهاده شبهه: قطعاتی که 

 اند. شده

 در موارد بسیار زيادی در قرآن قطعاتی در يك آيه در کنار هم

شود. اند که نامربوطند و موجب ابهام در درك مطلب مینهاده شده

 مثالً:

َو مَا جَعََل أَزْوَاجَکُمُ  مَا جَعَلَ اللَُّه لِرَجٍُل مِنْ قَْلَبینِ فِی جَوْفِهِ

تُظَاهِرُوَن ِمنْهُنَّ أُمَّهَاتُِکمْ وَ مَا جَعََل أَدْعِیاَءکُمْ أَبْنَاءَُکمْ ذَلِکُْم  يیااللَّ

 1قَوْلُکُمْ بِأَفْوَاهِکُمْ وَ اللَّهُ يقُولُ اْلحَقَّ وَ هَُو يهْدِی السَّبِیلَ

خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافريده؛ و هرگز »

دهید مادران شما قرار قرارمی« ظهار»همسرانتان را که مورد 

 های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده؛ و )نیز( فرزند خوانده

گويید )سخنی نداده است؛ اين سخن شماست که به دهان خود می

گويد و او به راه راست پايه(؛ امّا خداوند حق را میباطل و بی

 « کند.هدايت می
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اط واضحی با قسمتی که زير آن خط کشیده شده است ارتب

دنباله آيه ندارد و موجب ابهام مفهوم آيه شده است. بنحوی که 

 واند )الدار المنثور( مفسّران ده معنی مختلف برای آن ذکر کرده

 اند اين جمله مربوط به سه آيه قبل است )المیزان( کهحتّی گفته

 طبعاً بطور نابجا در اين آيه آمده است.

 پاسخ:

يه که اين آيه تأيیدی بر سه آ« المیزان» کنم در تأيیداشاره می

قبل و دنباله آن است چرا که در قرآن همواره چند آيه چند آيه 

تواند در مورد يك سری از موضوعات بحث کند و سپس به می

ها مشهود است و موضوع ديگری برود که در بسیاری از سوره

برکسی پوشیده نیست ولی چون جناب دکتر علم قرآنی ندارند 

ر رك اين موضوع برايشان مشکل است. مثالً در سوره بقره ابتدا دد

زند سپس که بحث تمام شد می در مورد بحث قبله حرف 144آيه 

 پردازد. به موضوع ديگری )شهادت و آزمايش و...(می

پس اين موضوع خیلی عجیب نیست و در قرآن کالم حتّی 

وی هفتاد من االمکان موجّز است. قرار نیست که کتاب هدايت مثن

که قرآن پر است از  امهباشد. همواره به اين موضوع فکر کرد
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شود. برای مثال صناعات ادبی که امروزه در مورد آن صحبت می

جريان سیال ذهن که از صناعات پست مدرن ادبیات امروز است. 

جای تأسّف است که بسیاری از اينگونه موارد غافلند. تدقیق در 

مواردی چون سیال ذهن را به ما نشان دهد  تواندآيات قرآنی می

 ايم.که هنوز در اين زمینه بسیار عقب مانده

تر از آن اين است که حتّی اگر نخواهیم بگويیم باری! شگفت

اين آيه به سه آيه قبلی مربوط است يك کالم بسیار ايجازی در آن 

کند. در نهفته است. چرا که در ادامه آيه در مورد ظهار صحبت می

جاهلیّت قانون يا بهتر است بگويم عرفی بود که مثاًل اگر يك 

داد و گفت اين زن همانند خواهر من است او را طالق میمردی می

رجعتی در آن نبود. امّا در اسالم طالق ظهار با شرط آزادی برده يا 

 4 - 2شود که حکم آن در آيه فقیر لغو می 60دو ماه روزه يا اطعام 

ده است. در اينجا آيه بسیار زيبا و بصورت موجّز سوره مجادله آم

ها دو قلب نداده است کند همانگونه که خدا به انسانبیان می

تواند زاده دو مادر يا پدر باشد. منظور همان ظهار است. فردی نمی

گويند زن من مثل مادر من است؛ اين تر اينکه افرادی که میواضح

ون يك فرد يك مادر دارد حکم با شرايط بیان شده لغو است چ

همانطوری که در درونش يك قلب دارد. در واقع آياتی که جناب 
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چرا ها آن کنند در واقع مهر سکوتی است بر دهاندکتر بیان می

دهند نکته اعجازی و که همان آياتی را که مورد ايراد قرار می

 فهمند.های مريض قلب آن را نمیايجازی قرآن است که انسان

مه ای را آورده است و مدّعی است که ادامه، دکتر سها آيهدر ادا

وره فاطر س 13اين آيه به اّول آن هیچ ارتباطی ندارد. اتّفاقاً از آيه 

 اند.تا آيه مربوطه و بعد آن همگی با هم مرتبط و در ادامه هم آمده

إِلَى حِْملِهَا لَايحْمَلْ  مثقلةوِزَْر أُخْرَى َو إِنْ تَْدعُ  ۃوَ لَا تَزُِر وَازِرَ 

إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیبِ وَ  مِنْهُ شَیءٌ وَ لَوْ کَانَ ذَا ُقرْبَى

 1وَ مَنْ تََزکَّى َفإِنَّمَا يتَزَکَّى لِنَفْسِهِ َو إِلَى اللَّهِ اْلمَصِیرُ ۃأَقَامُوا الصَّلَا

کشد؛ و اگر را بر دوش نمیهیچ گنهکاری بار گناه ديگری »

باری ديگری را برای حمل گناه خود بخواند، چیزی شخص سنگین

از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هر چند از نزديکان او باشد! تو 

دهی که از پروردگار خود در پنهانی میفقط کسانی را بیم 

دارند؛ و هر کس پاکی )و تقوا( پیشه ترسند و نماز را برپا میمی
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گردد؛ و بازگشت )همگان( به د، نتیجه آن به خودش باز میکن

 «سوی خداست!

کند و بقیّه آيه مطلبی قسمت خط کشیده يك مطلب را بیان می

کامالً متفاوت است. پرش از يك مطلب به مطلب ديگر آن هم در 

نظمی ناپسندی است و موجب تشويش و يك آيه، قطعاً بی

 شود.سردرگمی خواننده و بی بالغتی می

دهم ولی آيات من توضیحی در مورد اين آيه بصورت کامل نمی

 را بخوانید قضاوت کنید که آيا به هم نامربوط هستند يا نه.

کند در مورد نخواندن غیر از خدا از اوّل آيه که شروع می

ها( و اينکه خدا قدرت مطلق است و کند )مثالً بتصحبت می

دنیا بار گناه ما را حتّی اگر خوانیم در آن کسانی را که فرا می

ترين کسان ما باشند به دوش نخواهند گرفت و مسئول نزديك

دهد فرمايد که پیامبر هم کسانی را انذار میگناهان ما نیستند. می

دهد: ترسند و در تأيید آيات باال ادامه میمی که ريا ندارند و از خدا

به خودش سود کسی که نماز بخواند )نماز يك عبادت است( تنها 

خواند؟ در واقع رسانده است! خب حال کجای اين آيات به هم نمی

 آيه حاوی چند نکته بسیار مهم است:
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الف: کسی را جز خدا مورد پرستش قرار ندهیم. چون گناهی 

 نابخشودنیست.

کنیم با پرستش فالن بت و فالن شخص، در آن ب: اگر فکر می

که خداوند هر کسی را دنیا نجات خواهیم فکری عبث است چرا 

 داند.مسئول کار خويش می

ج: انذار پیامبر که حاوی هدايت و سبب تقواست؛ شامل حال 

هايی که تقوای خدا را پیشه شود يعنی آنپذيرندگان آن می

 اند.کرده

کند که عمل هر کسی به خودش باز د: سپس باز هم اشاره می

 گردد و هر شخص مسئول کار خودش است.می

يکی از انذارهای پیامبر قطعاً بازگشت به سمت خداوند هـ : 

 کند.است که خداوند خود نیز بر اين نکته تأکید می

کند و روز را در شب داخل او شب را در روز داخل می»

گرداند، و خورشید و ماه را مسخّر کرده که هر يك تا زمانی می

انروايی پروردگار شما، فرم هلالج لجمعیّن در حرکت است، اين است اهلل 
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خوانید )هم وزن( پوست از آن  اوست، و کسانی را که به جای او می

 «نازك هسته خرما مالك نیستند.

کند که قرار است به سمت او باز قدرت خداوندی را تشريح می

قع گردانده شويم و پیامبر در موردش ما را متذکّر شده است. در وا

ا را نهی فرمود. پس از اينکه در آيه قبلی از پرستش غیر خدا م

قدرت خود را يادآور شد و ارزش آن کسانی که مشرکین مورد 

دهند را در مقابل خودش بیان فرمود که چقدر در پرستش قرار می

تواند مقابل قدرت اليتناهی خداوند ناچیز هستند. کسی که نمی

کتر مالك هسته خرمايی در آن دنیا باشد؛ به قول آيه مورد انتقاد د

خواهد نجاتگر مشرکین و کافرين در آن دنیا می سها، چگونه

 باشد؟

شنوند، و )به را بخوانید )صدای( خواندن شما را نمیها آن اگر»

گويند، و روز قیامت شرك فرض( اگر بشنوند به شما پاسخ نمی

کنند، و هیچ کس مانند )خداوند( آگاه خبردارت شما را انکار می

 «کند.نمی

مورد معبودان غیر از خدا؛ اهلل متعال برای روشنگری بیشتر در 

توانند شنوند و نه میکند. کسانی که نه میاوصافشان را بیان می
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خواهند که جای خداوند را به عنوان پاسخگو باشند؛ چگونه می

معبود حقیقی بگیرند و در آخرت کمك رسان عبادت کنندگانشان 

 باشند؟

)تنها( خداوند ای مردم! شما )همگی( به خدا نیازمنديد، و »

 «است که بی نیاز ستوده است.

 باری به راستی همگی به خالق متعال نیازمنديم.

 آورد.ای میبرد، و آفرينش تازهاگر بخواهد شما را )از بین( می»

 «و اين )کار( بر خداوند دشوار نیست. 

کشد، و اگر و هیچ کس بار )گناه( ديگری را به دوش نمی»

را( برای حمل بار )گناه( خود بخواند،  )شخص( گرانباری )ديگری

شود، هر چند خويشاوند )نزديك چیزی از آن )بار( برداشته نمی

دهی که از او( باشد. تو )ای پیامبر!( تنها کسانی را هشدار می

دارند، و هر می ترسند، و نماز را بر پاپروردگارشان در پنهانی می

که( تنها به سود کس پاك گردد )و تقوا پیشه کند( پس )بداند 

 «خويش پاك شده است، و باز گشت )همه( به سوی خداست.

 کرد:می اً اينکه محوريت آيات مذکور بر موارد زير داللتتنتیج
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 پرستش غیر از خدا ممنوع است.-1

 دهد.می پیامبر در اين باره انذار -2

نشیند که براستی حقیقت طلب انذار وی در دل کسانی می -3

 هستند.و خدا ترس 

، هیچ قدرت و توانايی در مقابل هلالج لجمعبودان غیر از اهلل  -4

 خداوند ندارند.

توانند فريادرس چنین معبودانی در دنیای آخرت نمی -5

 باشند.

 خواننده گرامی، کاله خود را قاضی کند؛ کجای اين آيات به هم

 نامربوط بود؟

وَ جَعَلْنَاهُ  مِنْ لِقَائِهِ يةمِرْ فَلَا تَکُنْ فِیوَ لَقَدْ آتَینَا مُوسَى الْکِتَابَ 

 1لَيیهُدًى ِلبَنِی إِسَْرا
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ما به موسی کتاب آسمانی داديم؛ و شك نداشته باش که او »

ل يیآيات الهی را دريافت داشت؛ و ما آن را وسیله هدايت بنی اسرا

 «قرار داديم!

و « و به راستی که به موسی کتاب داديم»قسمت اوّل آيه 

و آن ]کتاب[ را برای بنی اسرائیل هدايت قرار »آيه قسمت سوّم 

رسانند ولی قسمتی که به هم مربوطند و يك مطلب را می«. داديم

زيرش خط کشیده شده بین اين دو قسمت فاصله انداخته و ارتباط 

معنايی دو قسمت قبل و بعد را قطع کرده و موجب ابهام در درك 

لوم نیست به کی مع« لقا»در « ه»شده است. بعالوه ضمیر 

 گردد.برمی

 پاسخ:

جناب دکتر توجّه ندارند که اين آيه برای چه آمده است و 

 مقصودش چه چیزی است. 

 بايد بگويم اجماع مفسّرين بر اين است که:  

خداوند به پیامبر قرآن را نازل کرده است و قرآن تصديق 

کننده تورات است و تورات نیز تصديق کننده قرآن است. در اين 
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فرمايد که ما به موسی تورات را نازل کرديم که هدايتگر آيه می

بنی اسرائیل بود و شکی نداشته باش که تصديق کننده خود را 

شود که به اعتقاد مسلمین میبینی. اين آيه در شب اسرا نازل می

کند. با حضرت موسی و ديگر پیامبران ديدار می ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اکرم 

فَلَا عالوه بر آن، در آيه بالغتی پیداست که اهلل سبحانه و تعالی 

قبل از قسمت سوّم آورده است تا تأکیدی  مِْن لِقَائِهِ يةتَکُنْ فِی مِرْ 

 بر ديدار باشد. 

« فال تکن...»نجا همانطور که ذکر کردم ديگر مطلب اينکه در اي

کنند مراد و مخاطب پیامبر است. در ادامه جناب دکتر فرمايش می

ی به موس« ه»گردد! بايد گفت که به که باز می« ه»که معلوم نیست 

 گردد. )ع( بر می

ذِهِ قُلْ يا عِبَادِ الَِّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِی هَ

إِنَّمَا يوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیرِ  سعةوَ أَرْضُ اللَّهِ وَا حسنةالدُّنْیا 

 1حِسَابٍ
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ايد! از )مخالفت( ای بندگان من که ايمان آورده»بگو: »

اند پروردگارتان بپرهیزيد! برای کسانی که در اين دنیا نیکی کرده

)اگر تحت فشار سران پاداش نیکی است! و زمین خدا وسیع است، 

کفر بوديد مهاجرت کنید( که صابران اجر و پاداش خود را 

 ««دارند!حساب دريافت میبی

در آيه فوق چهار مطلب مجزّا بدون ارتباط روشن کنار هم 

کند. اند که ايجاد معنی يکپارچه از آيه را مشکل میچیده شده

ا بتی آنان را البته هر مفسّری سعی عبث کرده با تقدير گرفتن قطعا

 تکلیف به هم وصل کند. 

 پاسخ:

در اينجا  قُلْ يا عِبَادِ الَّذِيَن آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْفرمايد که آيه می

خطاب به پیامبر اکرم است که اهلل سبحانه و تعالی به ايشان دستور 

بر تمامی مخلوقات ها آن بگويد که هلالج لجدهد که به بندگان اهلل می

شرافت دارند و اينکه مؤمن  به ربوبیّت جلّ جالله باشند. در واقع 

امر شده به پیامبر که ايشان نیز امر به افضل بودن کنند که رمز آن 

در تقواست. مطمئنّاً همین تقوا است که موجب ايمان راسخ به 

. شود )بهترين نعمت اسالم است که با عقل همراه است(ربوبیّت می
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توجّه داشته باشیم که تقوی و کار نیك و عمل صالح و ديگر کارها 

باشند به همین خاطر است که های نکو در اين دنیا میاز فعالیّت

در  لِلَّذِيَن أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیاآورد پروردگار در ادامه آيه می

ات فرمايد هر چیزی که در اين دنیا در راستای حسنواقع بیان می

است و لفظ حسنه  هلالج لجباشد نکوست و عبادتی برای رسیدن به اهلل 

نیز به معنای خوبی است. مسلّماً برای يك انسان، فراغ بال از جمله 

تواند  مسائل ضروری برای حیاتش است چرا که بدون آسودگی نمی

های خود را پیش برد. مؤمن نیز از به کار خود ادامه دارد و فعالّیت

ثنی نیست. کسی که مؤمن است اگر در آسودگی اين قاعده مست

 هلالج لجخاطر نباشد ممکن است دچار اضطراب شود و چه بسا از ياد اهلل 

غافل شود و در همین راستاست که خداوند متعال می فرمايد: 

زمین پروردگار واسع و پهن و گسترده است و .سعةأرْضُ اللَّهِ وَا

ن نبود و نتوانست اگر يك مؤمن در آن احساس آسودگی نکرد و ام

دين الهی را اقامه کند پس زمین برای مهاجرتش وسیع و گسترده 

است و وقتی که يك مؤمن در راه دين و شريعت الهی استوار بود 

بخاطر صبری که  إِنَّمَا يوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیرِ حِسَابٍپس 

ود. آری شاند اجرشان بدون حساب و مقدار داده میپیشه کرده

اعجاز قرآن همین است. بقدری الفاظش موجز و مختصر هستند 
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شود. اگر يك بشر آن را که باعث تجلّی و آرامش خاطر خواننده می

توانست  نوشت به قطع يقین در يك خط اين همه معنی را نمیمی

 برساند.

ها وجود دارد اين است های آتئیستچیز جالبی که در صحبت

دهند؛ يعنی اگر چشمه فهم همه چیز قرار میکه؛ عقل خود را سر

چیزی را نفهمیدند آن چیز غلط است. مثل همین آيه زير. جناب 

دکتر سها هم از اين بحث جدا نیستند يعنی چون خودشان 

 کنند آن چیز غلط است.فهمند فکر مینمی

 الَْحرَامَ َو الْبَیَت الَْحرَامَ قِیامّا لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ  الكعبةجَعَلَ اللَُّه 

َذلَِك لِتَْعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْهَدْی َو الَْقلَائِدَ 

 1الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللََّه بِکُلِّ شَیءٍ عَِلیمٌ

ای برای استواری و را وسیله -بیت الحرام -خداوند، کعبه»

و همچنین ماه حرام، و  سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده؛

گونه احکام های نشاندار را؛ ايننشان، و قربانیهای بیقربانی

)حساب شده و دقیق،( بخاطر آن است که بدانید خداوند، آنچه در 
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داند؛ و خدا به هر چیزی ها و آنچه در زمین است، میآسمان

 «داناست.

آن در آيه دّقت کنید گفته شده که قرار دادن حج و مراسمات 

 برای آنست که بدانید خدا داناست. چه ربطی دارد؟ اين يك تعلیل

نامربوط است. و موجب ابهام در درك مفهوم واحد آيه شده است. 

ا آن ابتدای آيه را گفته و چیزی نداشته که آيه را ب ملسو هيلع هللا ىلصظاهراً محمّد 

 تمام کند بنابراين اين قسمت نامربوط را به آن  چسبانده است.

 پاسخ: 

کند که کعبه و مراسم قربانی و ماه حرام را آيه بیان میدر اوّل 

برای اين قرار داده است که استوار کننده ايمان و سامان دهنده 

...ذَالِك لتِعلموا أنَّ کار مردم باشد امّا چرا در ادامه آورده است 

؟ اوّل آيه را بايد نگاه کرد. اوّل آيه فرموده است برای قوام اللَّهَ...

ترين بحث در نی ساماندهی مردم و اتّفاقاً ادامه آيه شیرينمردم يع

آيه است که با تلمیح و بالغت فوق العاده همراه است. در واقع 

برای اين آمده است تا بگويد که خداوند همانطوری « ذلك لتعلموا»

داند در آسمان و زمین چه خبر است صالح و نیك و بد که می

در اوّل آيه چه چیز را آورده؟  هلالج لج داند. خود اهللمردم را هم می
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ساماندهی و قوام را آورده است. يعنی اينکه خداوندی اين احکام 

را آورده است که از نیك و بد همه با خبر است همانطوری که 

داند در آسمان و زمین چه خبر است پس خوب و بد را هم برای می

 داند.مخلوقاتش می

تری بیان بصورت روشنامّا اگر بخواهم مقصود ساماندهی را 

 نمايم، به ايضاح بیشتری نیازمندم.

 کعبه: برای قوام دين و دنیا است )ضمن اينکه مسلمانان در آن

يابند(. دين برای استوار کردن حج و مناسك آن و اتّحاد هم می

از  کنند و همچنین در کعبهدنیا برای اينکه از ثمره آن استفاده می

ستند. در قرآن کريم در همین رابطه تجاوز و خونريزی در امان ه

 آياتی وجود دارد :

اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ َحوْلِهِمْ 

 1اللَِّه يکْفُرُونَ بنعمةأَفَبِالْبَاطِلِ يؤْمِنُونَ وَ 
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 هی کآيا نديدند که ما حرم امنی )برای آنها( قرار داديم در حال»

ل باط ربايند؟! آيا بهمردم را در اطراف آنان )در بیرون اين حرم( می

 «کنند؟!آورند و نعمت خدا را کفران میايمان می

و  ةلحجماه حرام به نام ذوالقعده و ذوا 4شهرالحرام: اشاره به 

محرم و رجب دارد که در آن مردم از  خونريزی و جنگ در امان 

 هستند.

م دا به اين هدايت باعث ساماندهی و قواالهدی و القالئد: اقت 

 شود.می

کند که همانطوری که از اين صالح و و خداوند اشاره می

ساماندهی در بین مردم با خبر هستم از آنچه  که در زمین و 

 آسمان نیز وجود دارد با خبر هستم.

فَاولئَِك مِْنکُمْ وَ جَُروا وَ جَاهَدُوا مَعَکُمْ هاوَ الَّذِينَ آمَنُوا مِْن بَعْدُ وَ

اولو اْلأَرْحَاِم بَعْضُهُمْ اولى بِبَْعضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللََّه بُِکلِّ شَیٍء 

 1عَلِیمٌ
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د و کسانی که بعدًا ايمان آوردند و هجرت کردند و با شما جها»

نمودند، از شما هستند؛ و خويشاوندان نسبت به يکديگر، در 

ه شته، )از ديگران( سزاوارترند؛ خداوند باحکامی که خدا مقرر دا

 « همه چیز داناست.

و آورند نیز جزگويد کسانی که بعداً ايمان میقسمت اّول آيه می

شوند و در قسمت نامربوط بعدی گفته بعضی مسلمانان حساب می

بر  از خويشاوندان بر بعضی ديگر اولويّت دارند، مثالً پدر و مادر

 ز میّت اولويّت دارند. خواهر و برادر در ارث ا

بین  ۃکنم که در آن عقد مواالسوره انفال شروع می 74از آيه 

و ها آن کند و اين دو آيه برای مدحمهاجرين و انصار را بیان می

جَرُوا وَ جَاهدوا فیِ هاوَالّذينَ آمَنوُا وَآمده است. ها آن ثواب عمل

در اينجا منظور مهاجرين  اولئَكِ سَبیِِل اللَّهِ َو الّذِينَ آوَوْا َو نصرُوا

در اينجا  همُ الْمُؤِْمنوُنَ حَقاًّفرمايد: و انصار است. در ادامه می

ها آن و هجرت و نصرتها آن آيه شريفه اشاره به صداقت ايمان

کند و اينکه همديگر را در جهاد و مبارزه با کفار و منافقین می

اينکه از جانب اهلل سبحانه و يعنی   ٌۃلهَمْ مَغْفرِياری کردند. 

کند. را نابود میها آن هست که سیئاتها آن تعالی مغفرتی برای
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منظور در رزق کريم رحمت و خیر بسیار و جنّات پر   رِزْقٌ کَرِيمٌ

 نعمتی است که در انتظار آنهاست. 

ينجا در واقع قضیه از ا فاولَئكِ مِنْکُمْفرمايد: می در ادامه

و نصرتی است که در راه  ۃشود. منظور در اينجا مواالشروع می

لهم ما لکم »فرمايند: گردد. طوری که مفسّران میاسالم حاصل می

ه يعنی اينکه آنچه ک« نيةاإليما ۃو علیهم ما علیکم فهذه المواال

 برای شماست برای آنهاست و آنچه که برای آنهاست برای شماست

از  در ايمان است که در واقع منظور از نصرت و گذشتن ۃو اين مواال

باشد. اين جان و مال در راه اسالم و نصرت مهاجرين و انصار می

جز اخوت ايمانی يك  ملسو هيلع هللا ىلصواقعه تأثیر بسیار شگفتی داشت. پیامبر 

عقد اخوت خاصّی به وجود آورد تا جايی که از همديگر ارث 

فرمايد: می خداوند کريم اين آيه را نازلبردند. به همین منظور می

دارد که جز می یانبو در اينجا  وَ اولو الْأَرْحَامِ بَعُْضهُمْ اولى ِببَعْضٍ

برد و يا اگر اقارب خودتان کسی در شرع الهی از شما ارثی نمی

قربا ذوی »ها آن اقارب نبودند کسانی از سلسله شما که به

حبت ص فیِ ِکتاَبِ اللَّهِگويند. در ادامه هم که از می« االرحام

 فرمايد که منظور حکم و شريعت است .می



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3121 

 

 سوره هود دارد:  17دکتر سها در ادامه اشاره به  آيه 

لِِه کِتَابُ  مِْن قَبْ ُه وَ ٌد مِنْمِْن رَبِِّه وَ يْتلُوهُ شَاهِ بينةأَفَمَنْ کَاَن عَلَى 

زَابِ َن اْلأَحِْه مِْر بِاولئَِك يؤْمِنُونَ بِهِ َو مَْن يکْفُ حمةمُوسَى امامًا وَ رَ

وَلَِکنَّ أَکْثَرَ  نْ رَبِّكَمِقُّ الْحَ مِنْهُ إِنَّهُ َةيفَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِی مِرْ

 اسِ لَايؤْمِنُونَالنَّ

آيا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خويش دارد، و »

و پیش از آن، کتاب  -باشد،بدنبال آن، شاهدی از سوی او می

دهد، همچون کسی موسی که پیشوا و رحمت بود )گواهی بر آن می

[ به او جويانطلبان و حقیقت]= حقها آن است که چنین نباشد(؟!

و هر کس از  -آورند!هاست،( ايمان مین ويژگی)که دارای اي

پس،  -گاه اوست!های مختلف به او کافر شود، آتش وعدهگروه

ترديدی در آن نداشته باش که آن حق است از پروردگارت! ولی 

 «آورند!بیشتر مردم ايمان نمی

فهمید؟ از نظر در هم چند بار آيه فوق را بخوانید. از آنچه می

عدم بالغت آيه عجیبی است. قطعات متعدّدی ريختگی، از نظر 

)بینشان خط تیره نهاده شده است( بدون ارتباط روشنی در کنار 
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اند. بعالوه اين آيه دارای چند اشکال کالمی ديگر هم قرار گرفته

 نیز هست شامل: 

آيا کسی از جانب ...»خطای جمله ناتمام: افمن کان  -

 چه؟! « پروردگارش بر حجّت روشنی است

و شاهدی از او »خطای ضمیر با مرجع نامشخّص: در اين قطعه  -

از  منظور از ضمیر اوّل دوّم کیايند؟ آيا منظور« بدنبال آمده است

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلصضمیر اوّل خداست يا محمّد 

آنان به آن »خطای ضمیر در مرجع نامشخّص: در قطعه  -

 منظور از آنان کیايند؟ « گروندمی

 ترجمی بنابر نظر خودش با گذاشتنبه همین دالئل هر مفسّر و م

آن  الی آيه، سعی کرده معنی معقولی برایقطعاتی در پرانتز در البه

 بسازد. 

است نه خدا. ما انسانها  ملسو هيلع هللا ىلصقطعاً اينگونه سخن گفتن کار محمّد 

در حین بیان شفاهی، ممکن است بطور ناگهانی مفهمومی غیر از 

یم ولی ما هم در موضوع اصلی به ذهنمان بیايد و آنرا ذکر کن

کنیم سازيم سعی میهايمان که با تأمّل بیشتر جمله مینوشته
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چنین اشتباهی  ۖ  چنین خطايی را مرتکب نشويم. خدا که قطعا

 کند.نمی

 پاسخ:

فهمیدند که در ادبیّات کردند میاگر جناب دکتر کمی دقّت می

که معنی آن برهان و دلیل آشکار است از آن به « بينة»اسالمی 

شود. پس تا اينجا بیّنه را عنوان فطرت و عقل سلیم ياد می

مترجم و مفّسری برای »کند که مشخّص کرديم. در جايی بیان می

دانم ايشان منظورشان چه کسی من نمی« خود چیزی بیان کرده!

ت اختالفی در تفسیر که در اختیار من هس 14يا  13است ولی در 

اين موارد نیست. چه از سلف چه از خلف! قول را در مورد بیّنه 

دهم که به معنای فطرت و عقل سلیم بود. منظور از عقل ادامه می

سلیم که مشخّص است. منظور از فطرت نیز همان فطرت 

خداشناسی است که به همراه هر انسان از بدو تولّدش همراه و 

 مالزم اوست. 

بايد گفت که مراد از پیامبر و  يتلوُهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَدر مورد 

کتابش است. پس تا اينجا هیچ معنی گنگی وجود ندارد. آيه 

فرمايد: آيا کسی که دلیل و برهان آشکار)عقل و فطرت( از می
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سوی پروردگار و گواهی از جانب اهلل )پیامبر( دارد. ... در ادامه 

 فرمايد :می

ا توجّه به بينجا ر اد ... حمةهِ کِتَابُ مُوسَى امّامًا وَ رَ... وَمِنْ قَبْلِ

فرمايد  قبل از آن کتاب شود. میمعانی قبل کار بسیار آسان می

موسی بوده که هدايتگر بوده است.در اينجا تورات يك مثال است 

گیريم چون در عقايد اسالمی و بقیه کتب آسمانی را هم شاهد می

کر شود مسلمان نیست. پس از اوّل باز هر کسی کتب قبلی را من

 کنیم:هم معنی می

آيا کسی که دلیل و برهان آشکار)عقل سلیم و فطرت( از »

سوی پروردگار خود دارد و گواهی از جانب خدا )به نام قرآن( 

آيد و قبل از قرآن )همگی کتب آسمانی از جمله آن بدنبال آن می

که رهبر و مرشد بوده اند( کتاب موسی تورات آن را تأيید کرده

است )بر صحت آن گواهی دارد، همانند کسی است که دلیلی 

 «ندارد( ؟!

ش های ماقبل از آن، درك و فهمادامه آيه، با توجّه به روشنگری

 نمايد.آسان می

 اولئِكَ يؤْمِنُونَ بِِه وَ مَنْ يکْفُْر بِهِ مِنَ اْلأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا
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ها از جانب با توجّه به فطرت و عقل سلیم و نشانه»ايد: فرممی 

پروردگار )قرآن و پیامبر( و کتب قبلی که تصديق کننده اينها 

از آورند لکن اگر کسی با توجّه به اين موضعات باند ايمان میبوده

 « هم منکر شد جايگاه و موعودش در آتش است.

ت قرآن است. در مورد حقانی هلالج لجو در ادامه نیز فرمايش اهلل 

 آورند. آمده ولی چه بسیاری که ايمان نمی هلالج لجاينکه از سوی اهلل 

حال که فهم آيه تسهیل شده، نیك است که به مسئله ضمیر 

 مورد انتقاد دکتر سها بپردازم:

 وَ يتلوُهُ شَاهِدٌ مِّنْه ُ

 شود منظور آورنده کالماگر آيه را از اوّل بخوانیم معلوم می

 گردد. برمی« ربّ»نیز ضمیر به « منه»الهی است. در مورد 

« گروندآنان به آن می»نويسد در قطعه سپس دکتر سها می

 منظور از آنان کیايند؟ 

« کیايند»ابتدا بايد عرض کنم که دست کم در متون امروزی 

برند. معموالً چه کسانی هستند را به کار می فعل جالبی نیست و

علی ایّ حال با توجّه به مطالب تبیین شده، به وضوح معلوم 
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شود آنان منظور کسانی هستند که از عقل و فطرت سلیم می

 کنند. پیروی می

 

 شبهه: عدم تناسب انتهای آیات با متن آیه 

است که با ای آمده در انتهای اکثر آيات قرآن، قطعه يا جمله

متن مورد بحث آيه تناسب ندارد و به قول مفسّرين ممکن است 

نقش تعلیل را داشته باشد. در موارد زيادی اين قسمت انتهايی، 

 تناسبی با متن آيه  ندارد که ضعف کالمی آشکار است. مثل:

َتا إِنْ إِنَّ اللَّهَ يمِْسكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَْن تَزُولَا وَ َلئِنْ َزالَ

  1إِنَّهُ کَانَ حَِلیمًا غَفُورًاأَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ 

دارد تا از نظام خود ها و زمین را نگاه میخداوند آسمان»

ها آن تواندمنحرف نشوند؛ و هرگاه منحرف گردند، کسی جز او نمی

 « را نگاه دارد، او بردبار و آمرزنده است!

                                                           
 41. سوره فاطر، آيه  1
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کاران و آمرزش بردباری در مقابل خطای گناهواضح است که 

 گناهان ربطی به نگهداری آسمان و  زمین ندارد.

 پاسخ:

بگذاريد برای شما چنین تشريح کنم که خداوند در اين آيه 

خواسته است که کمال قدرت خود را به همگان نشان دهد و بیان 

 ها و زمین را نگاه داشته است و اگرکند قدرت اوست که آسمان

ا مبخشید و مغفرتش را شامل حال بخواهد و بردبار نباشد بر ما نمی

فرمايد آيد. پس به اين خاطر است که میکند و زوال پیش مینمی

که  است . در همین آيه به خوبی نمايانإنِه کَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا

نظمی خود ما هستیم. خدا خواسته است که عّزت خود را سبب بی

ف هد و اينکه به ما بفهماند که امثال من و شما ضعیبه ما نشان د

هستیم. آقای دکتر توجّه داشته باشند که اگر خدا نخواهد 

ابل تواند يك ثانیه بر روی زمین دوام بیاورد لکن اينطور در مقنمی

کند. آيه مبارکه نشانگر حلم و اهلل سبحانه وتعالی سرکشی می

 ه قول طبری:بردباری و بخشش کردگار است. چرا که ب

إن اهلل کان حلیمًا عمن أشرك وکفر به ... غفورًا لذنوب من تاب »

 « منهم
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خداوند نسبت به آن کس که بدو شرك ورزيد و »معنی: 

منکرش گرديد بردباراست و بخشنده گناهان کسی است که به 

 «کند.درگاه او توبه می

کنند ورزند و کفر میبه آنهايی که بر او شرك می هلالج لجباری! اهلل 

ین بخشد. اگر اينطور نبود به يقبردبار است و بر گناهان مغفرت می

بر بندگانش رو به زوال  هلالج لجآسمان و زمین به سبب خشم اهلل 

 نهادند.می

اللَُّه  الَّذِينَ يبَْخلُونَ َو يأْمُرُوَن النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يکْتُمُوَن مَا آتَاُهمُ

 1َو أَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِينَ َعذَابًا مُهِینًامِنْ فَضْلِهِ 

ورزند، و مردم را به بخل آنها کسانی هستند که بخل می»

 کنند، و آنچه را که خداوند از فضل )و رحمت( خود بهدعوت می

نمايند. )اين عمل، در حقیقت از کفرشان داده، کتمان میها آن

ای آماده ما برای کافران، عذاب خوارکننده سرچشمه گرفته؛( و

 «ايم.کرده

                                                           
 37. سره النساء، آيه  1
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دقّت کنید آماده کردن عذاب برای کافران تناسبی با بخل 

 تواند بخیل باشد.ندارد. چون هم مسلمان هم غیر مسلمان می

 پاسخ:

اگر خواننده آگاه باشد فريب ادعاهای پوچ و غیر منطقی را 

نیکی همه چیز را برای ما خورد. تأمل بدون غرض در آيه، به نمی

 سازد.می روشن

اينکه در میان مسلمین نیز افرادی بخیل و خسیس وجود  -1

دارند؛ شکی نیست. در متون و نصوص اسالمی هم از صفات رذيله 

های وجوب زکات، از بین بردن حس نهی شده است. يکی از مزيت

بخل در میان مسلمین است. قطعاً مسلمانی که بخیل باشد و از 

داخت صدقات و زکات سرباز زند مورد مؤاخذه خداوند واقع پر

 شود.می

 در اينجا جناب دکتر از نکاتی در مورد آيه غافل هستند که -2

 خوانم:با يادآوری آن؛ ايشان را به بازانديشی دوباره فرا می

کنند و حقايق الف: اينجا مراد کسانی است که کفران نعمت می

کنند. نويات، ماديات و...( را کتمان میخدادادی )اعم از هدايت، مع

کسی که منکر فضیلت  وَ يکْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
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خداوند شود، اگرچه مسلمان هم باشد؛ به سمت کفر کشیده 

شود. استنتاج جناب سها خاصتاً به اين خاطر غلط است که می

بدو تولدش اعتقادی برد   منظور از کافر، کسی است که از گمان می

به اسالم و... نداشته و خداوند در اينجا میان کافر و مسلمان تمايز 

قائل شده است. تحت اين عنوان که اگر مسلمان بخیل باشد 

موردی ندارد؛ ولی اگر کافری بخیل باشد؛ مورد عذاب واقع 

شود. بايد دقّت کرد که مسلمانی جزئی از صفات ذاتی و خاصّ می

که نشود از وی جدا کرد. بلکه دين، امری عرضی انسان نیست 

شود. قوانین و است که انسان با عقل و درايت خود پذيرای آن می

مقرراتی دارد که اگر کسی از آن امتناع ورزد؛ دچار شرك و کفر 

تواند همه مخلوقات جن و انس را شود. پس مخاطب اين آيه میمی

 در برگیرد.

الَّذِينَ يْبخَلُونَ ب: مورد ديگر غفلت از بخش آغازين آيه است. 

. اين افراد نه تنها خود بخیل هستند و از وَيأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

پرداخت صدقه، زکات، شکرگزاری نعمات مادی و معنوی الهی و 

کنند؛ بلکه ديگران افشای حقانیت و فضیلت خداوند؛ خودداری می

« گل بود به سبزه نیز آراسته شد!»دارند. ز اين کار باز میرا هم ا

کند. پس از شخصی را در نظر بگیريد که به سوئیس مهاجرت می
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شود که فرد تخلّفات مالیاتی دارد و مدتی دولت سوئیس متوجّه می

ای از کند. مجموعهبا فساد اقتصادی از پرداخت آن خودداری می

ده است. مسلماً اين افراد با برخورد افراد را هم تابع خود گردانی

های سنگین دولت، مواجه خواهند شد. از زندان و پرداخت جريمه

 کالن گرفته تا سلب تابعیت آن کشور.

اگر قرار است که پیرو عقل و منطق باشیم. پس لطفاً قبل از 

 اظهار نظر، مفصّل با عقل خود مسئله را بررسی کنیم.

 ويسد: نآورد و  میمثال ديگری می

َيوَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبِْلكَ وَ جَعَلْنَا َلهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّ وَ مَا  ةّ

  1لِکُلِّ أَجٍَل کِتَابٌإِلَّا بِِإذْنِ اللَّهِ  َةيکَانَ لِرَسُولٍ أَْن يأْتِی بِآ

همسران ها آن ما پیش از تو )نیز( رسوالنی فرستاديم؛ و برای»

توانست )از پیش خود( قرار داديم؛ و هیچ رسولی نمی و فرزندانی

رای ای دارد )و بای بیاورد، مگر بفرمان خدا! هر زمانی نوشتهمعجزه

 «هر کاری، موعدی مقرّر است(!

                                                           
 38. سوره الرعد، آيه  1
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قسمتی که زير آن خط کشیده شده است ارتباطی با متن آيه   

 ندارد.

 پاسخ:

آيات  آشنايی با فرهنگ و معانی قرآنی ، شاه کلید فهم همه

قرآن است. دقّت بفرمايید که ابتدای آيه را به توصیف چگونگی 

فرمايد که هر پیامبری ارسال پیامبران اختصاص داده است.آيه می

 زن و بچه داشته است که اشاره به صفات انسانی پیامبران دارد و

مّا نیز مانند ديگر مردمان حق تزويج و توارث دارند. اها آن اينکه

 تمايز را هم بیان فرموده است : در ادامه وجه

 آيند دارای معجزه هستند.الف: پیامبرانی که می

و حمل معجزاتی با خود همگی با اذن پروردگار ها آن ب: بعثت

 پذيرد.صورت می

های عادی، با اين دو نشانه عالوه بر بیان وجه تمايزات با انسان

 دارد.ما را از پیروی پیامبران دروغین باز می

بیانگر اين نکته است که  لِکُلِّ أَجٍَل کِتَابٌسوّم آيه،  قسمت

همه چیز در دستگاه الهی حساب و کتابی دارد و طی تعیین 
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مقرّرات الهی، تثبیت گشته است. من جمله ارسال پیامبران، 

داشتن همسر و فرزند و حمل معجزات الهی؛ چه عصا باشد، چه 

 ها و چه قرآن.زنده کردن مرده

 

 عدم تناسب مبتدا و خبرشبهه: 

  1ذَلِكَ وَ مَنْ يعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَِّه فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الُْقلُوبِ

اين است )مناسك حج(! و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، »

 «اين کار نشانه تقوای دلهاست.

که « من»تناسبی با « فانها»در « ها»دقّت کنید؛ آوردن ضمیر 

 برگردد. فرم درست« من»تواند به نمی« ها»ضمیر  مبتداست ندارد.

 جمله اين است: 

هرکس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقیقت او فرد پاکی »

 «. است

 پاسخ:

                                                           
 32. سوره الحج، آيه  1
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 «ذلك»بازگردد. در اينجا « من»به « ها»اصوالً قرار نیست که 

شود؛ خبر برای مبتدای محذوف است و باعث استئناف جمله می

 شود. بنابراين جمله جديدی آغاز می

باشد؛ لذا باعث جزم فعل اسم شرط می« من»از آنجايی که 

« شعائر»شود و فاعل آن نیز مستتر است. بنابراين می« يعظم»

نیز مضافٌ علیه « اهلل»ولٌ به و منصوب است. لفظ جالله مفع

عامل منصوبی « إنّ»نیز رابط جواب شرط است. « ف» باشد. می

 «.من»گردد نه به شعائر برمی« ها»است و در اينجا 

فرمايد هر کس بزرگ بدارد )چه چیز را؟( به طبع آيه نیز می

 لُوبِالْقُ مِنْ تَقْوَى فَإِنَّهَادهد: شعائر خداوند را! سپس ادامه می

 شود؟( = شعائر اهلل. )چه چیزی باعث تقوای قلوب می
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 شبهه: عدم تناسب جواب شرط با شرط

وَ إِنْ تَظَاهََرا عََلیهِ فَِإنَّ اللَّهَ  إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمَا

 1بَعْدَ ذَلَِك ظَِهیرٌ ئكةهُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيُل وَ صَالِحُ الُْمؤْمِنِینَ وَ الْمَلَا

اگر شما )همسران پیامبر( از کار خود توبه کنید )به نفع »

شماست، زيرا( دلهايتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر ضد او 

هم دهید، )کاری از پیش نخواهید برد( زيرا خداوند  دست به دست

ل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از يیياور اوست و همچنین جبر

 « آنان پشتیبان اويند.

د. شاين يکی از آيات مربوط به تحريم ماريه قبطیه که قبالً نقل 

در آيه فوق خط کشی اّول شرط و خط کشی دوّم جواب شرط است 

که خط کشیده شده دقّت کنید! معنای غیر  به ترجمه قسمتی

 -اگر توبه کنید دلهايتان منحرف شده است-معقولی دارد. 

درصورتی که جواب شرط بايد عکس اين باشد يعنی اگر توبه کنید 

دلهايتان مثالً بسوی راستی هدايت شده است. آيا خطای به اين 

 تواند کار خدا باشد. واضحی می

                                                           
 4التحريم، آيه . سوره  1
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 پاسخ:

رسان میهستند امّا در عین موجز بودن معنیآيات قرآن موجز 

شود. توبه کردن و باشند. مسلماً اگر کسی توبه کند بخشیده می

اند، به بخشیده شدن، از آنجايی که همواره مالزم همديگر بوده

شود. بنابراين جواب شرط در همین سبب در ذهن فرد تداعی می

 ن است :اينجا به تقدير حذف گرديده است و اصل جمله چنی

 « ان تتوبا يتبَ علیکما»

 «بخشد.می اگر توبه کنید شما را»معنی : 

ممکن است کسی بپرسد که چگونه با اطمینان چنین حرفی 

تر عرض کردم؛ جمالت عربی اگر به نظر زنم. همانطور که قبلمی

سخت آمد بايد به گوشه و کنار آن توجّه کرد. اکنون نیز در آيه 

وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَیِه َفإِنَّ اللََّه هَُو تر برويم. کافیست چند کلمه جلو

)اگر بر ضد او همدست شويد، خداوند ياور اوست(. قید  مَوْلَاهُ

فهماند که خداوند در آيه به ما می« إن=اگر»کردن کلمه 

آلترناتیوی را پیشنهاد کرده است. توبه بهترين راه چاره است. اگر 
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سیم کنیم؛ خواهیم فهمید که خداوند دو تق« اگر»جمله را بین دو 

 پیشنهاد را بديل همديگر قرار داده است. 

 الف : توبه کنید

 ب : اگر تظاهر و همدستی کنید

شود که البد خداوند توبه را به همراه به وضوح مشخّص می

مّد نظر داشته است به همین خاطر است برای آن قرينه « بخشش»

عاقلی با نگريستن به شروط آيه  بديل قرار داده است. هر انسان

فهمد که جهت اختصار جمله؛ بخشش به قرينه حذف گرديده می

 است.

 

 شبهه: تکرار نابجا

 مثال: 

ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ  َةلثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَا

 1أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِْن بَعْدِهَا لَغَُفورٌ رَحِیمٌ

                                                           
 119. سوره النحل، آيه  1
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که از روی جهالت، بدی ها آن امّا پروردگارت نسبت به»

ت اند، پروردگاراند، سپس توبه کرده و در مقام جبران برآمدهکرده

 « بعد از آن آمرزنده و مهربان است.

 و ديگری« ان ربك»در اين آيه دو تکرار نابجا وجود دارد يکی 

 است. « بعد ذلك»که تکرار معنی « من بعدها»

 پاسخ:

گذاريد بگذاريد؛ غرض يا سهل انگاری؛ هر چه که نامش را می

امّا چینش کلمات و مفاهیم آيه به قدری ساده است که بعید 

ی که خود را رسد کودکی در آن اشتباه کند؛ چه رسد به کسمی

 داند!متخصّص در علوم می

گويند چرا حذف شده؛ شود میاگر چیزی به تقدير حذف می

گويند چرا چنین و چنان؛ فالن و بهمان. آيد میاگر کاملش می

ترين نظرات را پشت صفاتی بیاوريم و مدام اينکه غیرکارشناسانه

دوا دردی از جامعه و عقالنیّت جامعه مدنی « لنگش کن»بگويیم 

ها، آگاهی کاذب ها و مارکسیستکند. بلکه به قول آلمانینمی

 است؛ مخلوط است با افسانه و راهی به حقیقت ندارد.
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در زبان عربی، برای تأکید بر روی چیزی و قطعی شدن يك کار، 

ممکن است يك لفظ يا معنی آن، دو يا حتّی چند بار تکرار شود. 

حتّی کسانی هم که جهالت  کند کههمانند آيه مذکور، تأکید می

 دارند اگر توبه کنند قطعاً آمرزيده هستند.

در ادامه که باز هم همان شبهات تکراری وجود دارند ولی چون 

کنم. مشت نمونه خروار را رها میها آن تکرار مکرّرات هستند

 است. خواننده دانا با مقايسه کتاب دکتر سها و نقد اينجانب بر

گويم هايی )نمیاهد يافت که چه غفلتفصل بیستم آن، در خو

 ها( در بازرسی و بازنگری آيات رخ داده است.کذب

 

 های نابجاشبهه: حذف

ا در اين بخش، جناب دکتر! به حذف در قرآن ايراد گرفته و ادّع

های نابجای بسیاری در قرآن هست که باعث کرده است که حذف

م هکند!! امّا با دشوار میابهام شده و درك معنا را برای خواننده آن 

 ببینیم که آيا درست گفته است يا خیر؟!
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وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ِمنْ دُونِهِ اولیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا ِلیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ 

« يقولون»يا « قالوا»جناب سها به اين آيه ايراد گرفته که  1زُلْفَى

 ست! حذف شده و باعث ابهام گشته ا

 پاسخ:

)قال و مشتقات آن( در « قول»بايد خاطرنشان ساخت که حذف 

قرآن بسیار آمده است. و در تمامی موارد بکار رفته مشاهده 

کنیم که هدف از اين کار، تمرکز مخاطب بر اصل گفتار است که می

)افعال قال يقولون « قول»باشد بدين معنا که حذف غرض کالم می

شده است، کما اينکه اين  ی گفتهبه جمله و...( برای جلب توجّه

ی گفته شود تصوير يا حالتی که در جملهاسلوب حذف سبب می

شده آمده را در ذهن مخاطب نهادينه و ثبت نمايد انگار که 

المثل مختصری است که به آسانی حفظش شده و همیشه در ضرب

 شود.وجودش تداعی می

ان خود فقط به ارائه يك جناب دکتر!! ظاهراً برای فريب مخاطب

که اين نوع از حذف در زبان عربی و بويژه آيه بسنده کرده در حالی

                                                           
 3. سوره الزمر، آيه  1
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در قرآن کريم بسیار متداول است که ما چندين آيه را بیان 

 از اين نوع حذف استفاده شده است.ها آن داريم که درمی

( 145( )أعراف:127( )بقره:171( )أعراف:93-62)بقره:

 ( )آل132( )بقره:9-8( )انسان:59-58( )ص:24-23)رعد:

( 11-10( )دخان:8( )روم:97( )أنبیاء:14( )أنعام:3( )هود:191عمران:

 ( و...81-80( )طه:22( )دخان:91-90)واقعه:

قرآن کريم در عصری نازل گشته که فصاحت و بالغت در اوج 

شناسان خود قرار داشت امّا هیچ يك از اديبان و شاعران و زبان

ز ابهام اينگونه آيات سخنی بر زبان نیاورد و برعکس آن عصر ا

از بفهم بود که مردم را از شنیدن آن چنان برای آنان روشن و قابل 

 داشتند!می

سوره حديد ايراد گرفته و گفته که  18جناب سها به آيه 

معنايش مبهم و ناقص است و با چندين بار خواندن مشخص 

وَ قَاتِ صَّدِّالْمُ  إِنَّ الْمُصَّدِِّقینَ وَ : فرمايدشود! .. آيه گرانقدر میمی

 رِيمٌکَجْرٌ أَمْ قَرْضًا حََسنًا يُضَاَعفُ َلهُمْ وَ َلهُ أَقْرَضُوا اللَّهَ

مَن »به معنای « مصّدّقین»جواب اين شبهه اينگونه است که: 

يعنی مؤمنان. اگر « الذين صدقوا اهلل و رسوله»است يعنی « صَدَق
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عطف شده است جوابش اين « و أقرضوا»چه خاطر به گفته شد به 

عطف گشته است، چرا که « المصدقین»است که بر معنای فعل در 

، «أصدقوا»است و اسم فاعل به معنای « الذين»به معنای « الم»

بدين معنا که در « إن الذين أصدقوا و أقرضوا..»انگار گفته شده: 

الذين »چه گفته شود: و « المؤمنون»معنای مؤمنان چه گفته شود: 

چون هر دو به يك معناست. اين سیاق نه تنها در زبان « آمنوا

ها بويژه زبان فارسی نیز به وفور وجود عربی بلکه در تمامی زبان

آنان »و هم « فارسی زبانان»توان گفت دارد.. مثالً در فارسی هم می

ر با رساند، امّا جناب دکتيك معنا را می« که زبانشان فارسی است

رد اين امر بديهی خواسته که فقط حجم کتابش را فزونی دهد و 

 بدين گونه خواننده را بفريبد.

مون ی ديگر پیرار مثالد واأَنْ يَْکبَرُوَ لَا تَْأکُلُوهَا إِسَْرافًا َو بِدَارًا 

ضح وا« أن يکبروا»يعنی « بزرگ شوند»اين آيه مبارکه گفته: اينکه 

ی حذف شده که آن هم مشخص نیست نیست چون قبل از آن چیز

 اند که عباراتی را برای فهم خواننده داخلو مفسّران مجبور شده

 پرانتز بگذارند!!
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داند که مسلمانان عرب و... قرآن را بدون اواّلً جناب دکتر نمی

ها فهمند و در طول قرناند چون به وضوح آن را میپرانتز خوانده

أن »داند که افکن هنوز نمیشبهه اند. دوماً جنابنیز چنین بوده

کند و معادل آن اگر بر سر فعل بیايد مثل مصدر عمل می« مصدريه

است و چون « کبرهم»معادل « أن يکبروا»باشد بعبارت ديگر می

)کبرهم( « أن يکبروا»باشد؛ بنابراين اسرافاً حال يا مفعول له می

که حرف نفی  رود. بنابراين چطور امکان داردمفعول آن بشمار می

بر آن وارد شود؟! که در اين حالت جمله از قاعده خارج شده و 

گردد. اين قاعده در عربی بسیار معروف است چنانکه در مبهم می

که همه نحويّین  أن تصوموا خیر لکمجای ديگر هم آمده که: 

بنابراين آيه چنان روشن است «. صومکم»اتّفاق نظر دارند که يعنی 

برند و بر همین اساس است که واژگانی ظورش پی میکه همه به من

دارند. به بیان می« أن يکبروا»را در تقديرش از « فةمخا»مانند 

و »خاطر همین روشنی است که ابن عباس در تفسیر آن فرموده: 

«. هو أن تاکل مال الیتیم تبادر أن يکبر، فیحول بینك و بینه

ورزی در حیف و میل )تفسیر ماوردی( و اين اسلوب نهايت شتاب

کشد. چیزی کردن مال يتیمان قبل از بزرگ شدن را به تصوير می

 که جناب دکتر درك نکرده است. 
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 1طَعَامُ مِسْکِینٍ ةَيوَ عَلَى الَّذِينَ يُطِیقُونَهُ فِدْ

قبل از « ال»افکن درمورد اين آيه گفته که حرف جناب شبهه

معکوس کرده است که حذف شده است و همین معنا را « يطیقونه»

 خطای بزرگی است!!

« ال»پیش از هر چیز بايد گفت که تمام مفسّران قائل به حذف 

 نیستند و اگر سها مغرض نبود تفاسیر ديگر را« يطیقونه»قبل از 

ای در قرآن که داشت دوّماً تفسیر و تأويل مسئلهنیز بیان می

یرات معصوم از خطا نیست و مسلمانان هم ملزم له تمام تفس

 نیستند.

ته تواند چنین باشد که مثالً أبو حیان گفو اينکه تفسیر آيه می

اشتباه است چرا که « يطیقونه»برای « ال»مقدّر گرفتن »است: 

بینی که در ذهن شخص چنین تداعی شود. آيا نمیباعث ابهام می

 «.شود که فعل مثبت است؟می
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شود. نع نمیدر غیر قسم را ما« ال»هرچند که نحو عربی، حذف 

و اگر فعل منفی، فعلی مضارع باشد حذف حرف نفی جايز است 

 بیان داشته است.« المغنی»چنانکه ابن هشام در کتاب 

چه کسانی هستند؟ و اهلل أعلم « الذين يطیقونه»بايد ديد که 

 در اينجا حذف شده باشد. چرا که آيه از آيات« ال»بعید است که 

ت که قرآن، آن را با فعل مثبت تشريع و احکام است و بعید اس

بیان داشته باشد و ما آن را بر منفی و حذف نفی تأويل کنیم. 

اه اشتب« يطیقونه»برای « ال»مقدّر گرفتن »چنانکه أبوحیان گفته: 

بینی که در ذهن شخص نمی شود. آيااست چرا که باعث ابهام می

 «.شود که فعل مثبت است؟چنین تداعی می

و علی الذين ورد احکام روزه فرموده است: اهلل متعال در م

پس شايسته نیست آن را به فعل منفی تأويل کنیم چرا  يطیقونه

 ايم. که با صريح و مثبت فعل مخالفت نموده

تأويل « يطیقونه»را برای فعل « ال»چه بسا کسانی که حذف 

ن اند در حالی که ايگرفته« يستطیعونه»اند فعل را به معنای کرده

 فعل معنای يکسانی ندارد.دو 
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، حس اختیاری بودن و قدرت هست و اگر «استطاعه»در لفظ 

مکلّف استطاعه و توان روزه را داشته باشد تکلیف بر او جاری 

 شود و فديه و قضای روزه از او پذيرفته نیست.می

در عربی به معنای نهايت تالش و تحمّل است و « طاقه»امّا 

گويد: هل تطیق هذا؟ يعنی د میهنگامی که عرب به دوست خو

 گويد که در توان و تحمّل هرکسی نیست.برای چیزی بدو می

در دو جای قرآن آمده و با اين معنا که گفتیم مطابقت « طاقه»

 1َلنَا الْیَْومَ ِبجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ قةقَالُوا لَا طَادارد: 

  2َلنَا بِهِ قةرَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَا

مر در يابیم که اين اکه هر دو در بقره هستند. بنابراين در می

تحمّل کردن روزه به هنگامی است که فراتر از طاقت و توان باشد و 

شود زيرا چیزی که فراتر در اين صورت است که تکلیف ساقط می

از طاقت باشد شرعاً تکلیفی بر انسان ندارد و خداوند نیز انسان را 

کند. بنابراين حکم به فديه در آيه ها در حد توانش تکلیف میتن
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باشد چرا که تکلیف برای کسانی که استطاعه و توانايی دارند نمی

« ال يطیقونه»همان استطاعت موجود است. امّا برای کسانی که 

ساقط ها آن )طاقتش را ندارد( نیز وارد نیست چون تکلیف از

 گردد. می

يعنی روزه، طاقت و « يطیقونه»ت که بلکه برای کسانی اس

گیرد. چنانکه روزهای ديگری نیز نهايت تحمّل و توانشان را می

توانند روزه را قضا کنند. يعنی بیماری که به شفايش امیدی نمی

 رود، شخص کهنسال و...نمی

يعنی يتکلفونه « يطیقونه»»چنانکه زمخشری هم گفته است: 

وخ و العجائز و حکم هؤالء علی جهد منهم و عسر. و هم الشی

کار يعنی فراتر از تالش و نهايت پشت« يطیقونه.« »يةاالفطار و الفد

ر ها و.. است و حکم آنان افطاباشد که شامل پیرمرد و پیرزنآن می

 روزه و فديه دادن است.

 1وَ أَلْقَى فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ
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حذف « تمید»قبل از « ال»که حرف سها در مورد اين آيه گفته 

ا شده است و منظور اينست که شما را نجنباند که اين حذف، معنا ر

 معکوس کرده است!

در « ال»همانطور که پیشتر هم خاطرنشان ساختیم حذف 

مواردی که قرينه برای آن موجود است و در قسم و غیر قسم 

شود و در میباشد و در زبان عربی امری عادی محسوب متداول می

است. و « التمید»اند که منظور ها همه براحتی دانستهطول قرن

زند و ثابت چیزی که بر رايج بودن اين نوع حذف مهر تأيید می

نمايد که مسلمانان و حّتی ملحدان جاهل آيه را بخاطر حذف می

اند شبهاتی است که همه اسالم ستیزان به معکوس نفهمیده« ال»

د ها مانع زلزله هستنکنند که اين آيه گفته کوهینام علم! مطرح م

گويد و... همین امر دروغ بودن در حالی که علم چنین و چنان می

 کند.ادعای جناب دکتر را ثابت می

افزون بر آن اين نوع حذف در جاهلیّت قبل از اسالم که اوج 

بالغت زبان عربی پیش از قرآن بوده متداول و امری مشهود بوده 

که « فعجّلنا القِری أن تشتمونا»نانکه عمرو بن کلثوم گويد: است چ

گويی است. در اينجا علّت انتفای دشنام« أن ال تشتمونا»منظورش 
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است نه وقوع آن. و نحويان کوفه بر حذف حرف نفی بعد از أن 

ألن ال تمید بکم در آيه و لئال »اند و تقديرش مثالهايی آورده

وويان بصری از اين نوع در چارچوب در شعر است. و نح« تشتمونا

اند که تقديرش سخن رانده« أن»حذف مضاف بین فعل معلل و 

 «.أن تمید بکم هيةکرا»شود: می

ِلتُنْذَِر  مِْن رَبِّكَ  حمةَو لَکِْن رَوَ مَا کُنَْت بِجَانِبِ الطُّورِ ِإذْ َنادَيْنَا 

 1عَلَّهُمْ يَتََذکَّرُونَقَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبِْلكَ لَ

 سها پیرامون اين آيه مبارکه فرموده که قسمت اوّل آن مبهم و

مشکل است و قسمتی که زير آن خط کشیده شده نیز ناقص است! 

چه چیزی رحمت است؟ قرآن؟ آگاه کردن محمد از موسی؟ يا چیز 

 ديگری؟

بیانگر اين است که معمول يك  حمةبنابراين منصوب آمدن رَ

شود؛ يا بر تقدير باشد که از سیاق گفتار گرفته میعامل نصب می

نمايد در قول اهلل متعال محذوفی که نفی بودن بر آن داللت می
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ولکن کان علمك »و تقدير چنین است:  وَمَا کُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ

 ..امّا علم تو رحمتی از جانب ما بود «منا حمةرَ

و يا حمل بر مفعول مطلق که در بدل فعلش آمده است و 

بأن علمناك ذلك بالوحی  حمةولکن رحمناك رَ»تقديرش اينست: 

 .لتنذر قومابه قرينه اين قول اهلل متعال:  حمة«رَ

بر حسب مفعول له بودن بعنوان فعلی « حمةرَ»و جايز است که 

متعلق « لتنذر»منصوب گردد که در اين صورت فعل « لتنذر»برای 

 باشد که مصب استدراك است..به يك محذوف می

و در اين تقديرها، معانی گنجانده شده است و بخاطر روشن 

ا رشود امّا ملحد بودن و دوری از ابهام از ايجازهای بلیغ قلمداد می

 چکار با به فهم اين امور!!

 

 شبهه: شرط بدون جواب

 1وَ رَحَْمتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَکِیمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَِّه عَلَْیکُمْ
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سها گفته است که اين شرط بدون جواب است. اگر فضل خدا  

 شد؟ اين عدم پاسخ موجب ابهام شده است!نبود چه می

 پاسخ:

محذوف است چرا که قصد آن بزرگ نماياندن مضمونش « لوال»

یانگر بزرگی بوده است، چنانکه اين بزرگ و هراسناك نماياندن ب

مضمون شرط است که سبب امتناع حصول آن بوده است. و تقدير 

لوال فضل اهلل علیکم فدفع عنکم أذی بعضکم لبعض »اينست که 

پس حذف جواب «. بما شرع من الزواجر لتکالب بعضکم  علی بعض

های برای بزرگ نماياندن است و حذف آن يکی از اسلوب« لوال»

اسلوب همانند حذف جواب آن است  باشد، و ايناهل بالغت می

حذف جواب  و لو تری الذين ظلموا... العذابمثالً در اين آيه که: 

بیانگر امر عظیمی است و امر ناگفته چه بسا شیواتر از « لوال»

محذوف است و آيه با اسلوب التفات از « لوال»هاست. جواب گفتنی

نايت مقام منت رغبت به خطاب بیان شده است. تا بیانگر توجّه و ع

باشد که اين احکام را تشريع ها آن بر هلالج لجبخشی اهلل نهادن و فضل

نموده است. يعنی اگر اين فضل بر شما مؤمنان در تشريع اين 
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آبرويی و فساد بسیاری دامنگیر شما احکام نبود مشکالت و بی

 شد.می

وَ قِیلَ ادْعُوا شُرَکَاَءکُمْ فََدعَوْهُمْ فَلَمْ يَْستَجِیبُوا َلهُمْ وَ رَأَوُا 

 1لَوْ أَنَّهُمْ کَانُوا يَْهتَدُونَالْعَذَابَ 

« و اگر هدايت يافته بودند»سها در مورد اين آيه نیز گفته که 

شرطی است بدون جواب که معنا را مبهم کرده است و اگر هدايت 

 چه؟!  يافته بودند

براستی که يکی از معجزات قرآن کريم اينست که جهل 

جاهالن و دروغگويانی مثل دکتر سها را برمال کند! قرآن کتابی 

تازی کرده های ادبی، يکهاست که چنان در میدان ادبیات و آرايه

زده ساخته است؛ با اين حال که بزرگترين اديبان را عاجز و حیرت

ساختار قرآن همچون جمالت يك فرد دکتر سها انتظار دارد که 

کند. جالب اينست عوام باشد! و آن را نیز بر همین اساس نقد! می

که خودش نیز معلومات بسیار اندکی از زبان عربی دارد و گرنه 

کرد، البته امکان هم ترجمه نمی« اگر»را در اين آيه به « لو»حرف 
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« لو». امّا آيا دارد که عامدانه قصد فريب مخاطبانش را داشته است

در اينجا « لَو»به معنای اگر نیست؟ جواب اينست که خیر. چون 

باشد. چنانکه می« ای کاش»برای تمنّی آمده است و به معنای 

 فردوسی سروده: 

ين رد وکه ای کاشکی ايزد دادگر                  ندادی مرا اين خ»

 «هنر

نا لفلو أن آيه:  باشد. همانند اينمی« لَو»يکی از ادوات تمنّی 

يعنی ای کاش يك فرصت ديگری پیدا  فتکون من المؤمنین ۃکر

 کرديم که از مؤمنان باشیم..می

ر به کا« ای کاش»در معنای « هل، لعل و لیت»در کنار « لَو»که 

روند. يعنی اگر بر حسب قوائد خودساخته سها پیش رويم بايد می

م و به بکار بري« شايد»عنای را به م« لعل»و « آيا»را به معنای « هل»

واب استئنافیه هست و ج« واو»قرآن کريم ايراد بگیريم! و يا اينکه 

که «. لتخلصوا من العذاب»محذوف که تقديرش اينست: « لو»شرط 

 فهمند بجز سها.در هر دو صورت چنان شیوا است که همه می
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فَمَا سََألْتُکُْم مِْن أَجْرٍ إِنْ أَجْرَِی إِلَّا َعلَى اللَِّه َو أُمِرْتُ  فَإِنْ تََولَّیْتُمْ 

 1أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُْسلِمِینَ

)اگر روی گردانیديد( شرطی « فان تولیتم»سها گفته است  

شود؟ گفته نشده و است بدون جواب. اگر روی گردانیديد چه می

ی  هر مفسّری سعی کرده جوابمفهوم آيه را مبهم کرده است و طبعاً

 برای آن بتراشد.

يونس جواب شرط حذف شده است چرا که اّوالً برای  72در آيه 

ايجاز بوده است چونکه هر کسی از عوام و خواص آن را متوجّه 

شود. دوّماً حذف جواب شرط بدين منظور بوده که تهمت می

در ذهن خواهی در ازای دعوت از سوی نوح زدوده شود و کسی مال

هم اين تهمت را به او وارد نکند. سوّماً اينکه تمام احتماالت ديگر 

نیز باطل گردد. همچنین حذف جواب شرط به معنای پوچ بودن 

های دشمنان دعوت و ثبات نوح بر انجام وظیفه بدون تهمت

هايی حتّی ها چنین حذفدريافت اجر و پاداش است. افزون بر اين

گويند: اگر اين دهد، مثالً مین نیز روی میدر بین عوام فارسی زبا

کنند( از جلوی چشمم دور شو. که کار را انجام دهی.. )مکثی می

                                                           
 72. سوره يونس، آيه  1
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تواند با توجّه به حالت مخاطب متفاوت جواب شرط محذوف می

باشد. اين مثالی عامیانه بود، حال قرآن که تمام اديبان را به تحدّی 

 طلبد که جای خود دارد.می

 نْ َيعُودُواإِوَ سََلَف  ا قَدْ  مَقُلْ لِلَّذِينَ کَفَرُوا إِْن يَْنتَهُوا يُغْفَرْ َلهُمْ

 فَقَدْ مَضَتْ ُسنَّتُ الْاوّلینَ

إن »ی انفال ايراد گرفته و گفته سوره 38سها به اين آيه 

شود؟ آنچه )اگر بازگردند( جوابی بدون شرط است. چه می« يعودوا

 متنوع بوده است. بر گذشتگان گذشته 

گويیم: آيا اين حذف به تنهايی برای در هم به اين جاهل می

ات کافی نیست که سرانجام و نوع آن را مشخص شکستن شبهه

را غرق ها آن فرمودنکرده است؟ آيا اين طور نیست که اگر مثالً می

گرفتی که اين نوع کنیم اين سنت اوّلین است بدان ايراد میمی

بود؟ پس انصافانه است و بايد آن گونه میمگان بیعذاب برای ه

ها را تواند تمامی انواع عذاباواّلً همین ابهام و حذف جواب می

تداعی کند و هم انذاری شديد بخاطر ابهامش برای کافران باشد، 

باشد که هراسان گردند، پند گیرند و ايمان بیاورند. چرا که 

 بیند.هرکسی در خور عملش عذاب می
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ا لَوْلَا لُوا رَبَّنَ یَقُوفَيهِمْ ِبمَا قَدَّمَتْ أَيْدِ مصيبةوَ لَوْلَا أَنْ تُصِیَبهُمْ 

 مُؤْمِِنینََن الْمِونَ أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا َرسُولًا فََنتَِّبعَ آيَاِتكَ وَ نَکُ

ا مًا مَلِتُنْذَِر قَوْ قصص مرتبط به آيه قبل از خودش است  47آيه 

یم ه اندرز و بکچرا  رُونَنَذِيٍر مِْن َقبْلَِك لََعلَّهُمْ يَتَذَکَّ أَتَاهُمْ مِنْ 

 دوم که مورد نظر ُسها است« لوال»باشد. و دادن قبل از عذاب می

هال أرسلت إلینا قبل أن تأخذنا بعذا »باشد يعنی حرف تحضیض می

« أن»به خاطر « فتصلح أحوالنا و أنت غنی عن عذابنا و فنتبع

 در جواب تحضیض منصوب گشته است. مستتر وجوباً

 اّول امتناعی است که بر امتناع جواب بخاطر وجود شرط« لوال»

ن کند، و جوابش به دلیل داللت و بیانگر بودن کالم بر آداللت می

و متعلّقاتش در محّل رفع هستند بنابر « أن»حذف شده است و 

فنتبع »دوّم تحضیض است و جوابش « لوال»مبتدا بودن و 

 است. « أن تصیبهم»عطف بر « فیقولوا»باشد و جمله می« اتك...آي

بسبب ( مصيبة)لوال أن تصیب هؤالء المشرکین »و معنايش و 

در تفسیر دکتر خّرمدل نیز « اقترانهم الکفر و المعاصی )فیقولوا(...

امتناعیّه و جواب آن « لَواْل»واژه «: لَوْ ال أَنْ...»چنین آمده است که: 

لَوْ ال أَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِتَرْكِ »و تقدير چنین است: محذوف است 
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« لَواْل»: واژه لَوْ آل أَرْسَلْتَ.... َةباإلِرْسالِ إَِلیْهِمْ لَعاجَْلناهُمْ بِالْعُقُو

سببّیه است. « ب»: حرف بِما قَدَّمَْت أَيْديهِمْتحضیضیّه است. 

گاه کنید به: نسبت دادن اعمال به دست، از راه تغلیب است )ن

(. چرا که بیشتر کارها با دست 62ساء/، ن182عمران/، آل95بقره/

پذيرد. يادآوری: آيات متعدّدی بیانگر اين واقعّیت است انجام می

که سنّت خداوندی بر اين است که پروردگار پیش از ارسال 

پیغمبران، هیچ مّلتی را به خاطر گناهانشان مجازات نفرموده و به 

،  19/، مائده 165ر نساخته است )نگاه کنید به: نساء/عذاب گرفتا

(. درضمن آيه بعد نیز دقیقاً به همین بحث و مناقشه 156/انعام

 پرداخته است.

 

 شبهه: ضمیر با مرجع مبهم

سها در اين بخش اظهار داشته که ذکر ضمیر با مرجع مبهم در 

ات قرآن بسیار زياد است که موجب ابهام و سختی درك معنای آي

 شود!!می
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وَ کَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إَِلیْكَ الْکِتَابَ فَالَّذِينَ آَتیْنَاهُمُ الْکِتَابَ يُؤْمُِنونَ بِهِ 

 1مَنْ يُؤْمُِن بِهِ وَ مَا َيجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْکَافِرُونَ هَؤُلَآءِ وَ مِنْ 

 ايراد گرفته که ضمیر آن مبهم است« هؤآلء»دکتر سها به ضمیر 

آيه  بتدااندازد امّا آيا واقعاً چنین است؟! او خواننده را به مشکل می

نازل نموده و پیامبرش که مبین  هلالج لجعنکبوت را بصورتی که اهلل  47

نمايیم سپس به سراغ قرآن است تفسیر کرده ترجمه می

 رويم.های سها میتلبیس

 اسخ:پ

همچنین ما )اين( کتاب را بسوی تو نازل کرديم سپس کسانی »

 ی کهآورند )و از اين اهل کتابکه بدانها کتاب داديم بدان ايمان می

آورند )همچون عبداهلل امروزه پیش تو هستند( هم بدان ايمان می

 «. بن سالم يهودی(

شود مرجع ضمیر اهل کتاب است بنابراين ترجمه مشخّص می

اند )طبری، ابن عاشور و...( سپس ه مفسّرين هم بیان داشتهچنانک

فالذين آتیناهم الکتاب افکن گفته اشکال اينست که جمله شبهه

                                                           
 47لعنکبوت، آيه . سوره ا 1
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بینی کرده است! به ايمان آوردن عام اهل کتاب را پیش يؤمنون

يؤمنون »در « بِهِ»در حالی که اصالً چنین نیست. چرا؟ اوّاًل ضمیر 

گردد نه قرآن. چنانکه جناب سها هم به کتاب اهل کتاب باز می« بهِ

پیشتر گفته بود که ضمیر بايد به نزديکترين اسم برگردد. دوّماً در 

واقعیّت هم ثابت نشده که کسی حتّی اهل کتاب چنین فهمیده 

 ،تبت يدا أبی لهبباشد وگرنه به قول دکتر گری میلر، آنگاه که 

توانست تظاهر به ايمان کند و مهر ايمان نیاوردن ابولهب را زد، می

آيه را زير سوال ببرد. بر همین اساس اهل کتاب نیز چنین ادعايی 

افکن ضمیر را بر توانستند بکنند امّا نکردند چون دکتر شبههرا می

کند آيه در قسمت بعدی هم فرموده خالف ظاهر آيه ترجمه می

. برخی ايمان آوردند همچون ء من يؤمن بهِو مِن هؤالاست: 

 عبداهلل بن سالم و...

وَ جَعَلْنَاهُ  مِنْ لِقَائِهِ َةيفَلَا تَکُنْ فِی مِرْوَ لَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ 

 1لَيیهُدًى ِلبَنِی إِسَْرا
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دکتر سها درمورد اين آيه گفته است که منظور از ضمیر در 

نیست! و مفسّران را سردرگم کرده است طوری که مشخص « لقائهِ»

 اند!احتماالت متعّددی داده

سجده دو معنا آمده است که هر دو  23بايستی گفت که در آيه 

ای محمد؛ شکّی نکن که با »باشند. معنای نخست اينکه: صحیح می

)چنانکه در احاديث صحیح هم آمده که اين « کنیموسی ديدار می

 شك نکن که»اء روی داد(. و معنای دوم اينکه: مالقات در شب اسر

به کتاب بر « لقائه»يعنی ضمیر در « موسی کتاب را دريافته است

باشد که چنین مصدر است معادل فعل می« لقاء»گردد و چون می

در ضمن مفّسران جز دو سه مورد، «. لقی موسی الکتاب»شود می

هم مثل هم اند که همگی احتمال بیشتری برايش مطرح نکرده

شود. بلکه کسی مانند سها ای ديده نمیباشند و سردرگمیمی

شده است چنانکه يك ضمیر را در يك است که دچار سردرگمی 

راد آيه به دو چیز معنا نموده و به خیال خود، توانسته بر قرآن اي

ه برا يك بار « جعلناه»و « لقائهِ»در « ه»وارد کند چنانکه ضمیر 

 به کتاب معنا کرده است!!شخص و بار ديگر 
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ا چرا جناب دکتر! بر اساس قاعده خود که ايراداتش را بر آن بن

ا ر« لقائه»گردد ضمیر نهاد و گفته ضمیر به نزديکترين مرجع بر می

 به کتاب برنگردانده است؟ جواب مشخص است: فريب مخاطبانش.

اند که: دکتر خرّمدل هم چنین در توضیحات آيه بیان داشته

«: ئِهِلِقَآ»شكّ و ترديد. «: يةمِرْ»مراد تورات است. «: کِتَابَالْ»

گردد. بازمی« الکتاب»به « ه»دريافت کردن موسی تورات را. ضمیر 

راد مست و ا: مخاطب پیغمبر اسالم مِّن لِّقَآئِهِ َةيال تَکُن فِی مِرْ

دی. هاهدايت.«: هُدیً »ديگران )نگاه کنید به: المصحف المیسّر(. 

 راهنمای به حق و حقیقت. 

 فَأَْنسَاهُ وَ قَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اْذکُرْنِی ِعنَْد رَبِّكَ 

  1الشَّیْطَانُ ذِکَْر رَبِّهِ َفلَبَِث فِی السِّجْنِ بِضْعَ ِسنِینَ

مشخص « فانساه»دکتر سها گفته است که مرجع ضمیر در اين 

يوسف است يا زندانی آزاد شده؟ همچنین نیست که آيا منظور 

مشخص نیست که آيا خدا است يا پادشاه؟! به همین « ربّ»معنای 

 شود!دلیل دو معنای مختلف برداشت می
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جهل چیز بدی است بويژه اگر از سوی کسی باشد که ادعای 

علم دارد. پیشتر هم تصريح نموديم که طبق قاعده خود سها 

نیز « فانساه»گردد و قبل از برمیضمیر به نزديکترين مرجع 

شود، افزون بر اين ای است که آزاد مینزديکترين شخص، زندانی

 دارد که آنکسامر، داستان آمده در قرآن به صراحت تمام بیان می

شود غیر از يوسف علیه السالم است و اوست که آزاد که آزاد می

ه الفبای گردد و هرکس که بشود و دوباره نزديك پادشاه میمی

 شود.زبان عربی آگاه باشد اين خطای فاحش را مرتکب نمی

بهترين مثال چیزيست که در زبان « ربّ»امّا درمورد معنای 

 کنند همانطور کهفارسی متداول است چنانکه از ارباب استفاده می

آورده است. « ربّ»پادشاه را بصورت ها آن در عربی از زبان

ت يعنی پادشاه آمده اس« الملك»واژه درضمن در آيه بعد بالفاصله 

ش «ربّ»و در آيات بعدی نیز زندانی، توصیه يوسف را به گوش 

 دارد که فراموشش کرده از اينکهرساند و بیان میيعنی پادشاه می

قی آن را به او برساند پس هیچ جای ابهامی در اين آيات مبارکه با

 شود.ماند و ادعای دروغین سها باد هوا مینمی
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 شبهه: عدم تناسب ضمیر با مرجع آن

وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِکُمْ  سَمْعَکُمْ وَ أَبْصَارَکُمْقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ 

مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ َيأْتِیکُمْ ِبهِ انْظُرْ کَْیفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ 

 1يَصْدِفُونَ

« سمع»به جمع « بِهِ»در « ه»، ضمیر دکتر سها گفته در آيه فوق

 گردد و اشتباه است!باز می« ابصار»و 

 پاسخ:

بمثل السمع »بدين معناست: « بهِ»ی سوره أنعام کلمه 46در آيه 

سمعکم و أبصارکم در اين آيه مبارکه، « بمثل البصر بمثل الفؤاد..

شود و تثنیه آوردن آن آمده است بنابراين مثنی نمی و القلوب

که برای « هما»اشتباه است چون بیش از دو مورد است و ضمیر 

اشتباه است چون منحصر به دو مورد ها آن رود برایمثنی بکار می

درست نیست چرا که ضمیر در اينجا ها آن نیست و جمع نیز برای

وريم بلکه اينها چند نوع گردد تا آن را جمع بیابه عدد بر نمی

 باشند قلب .. سمع .. بصر.)انواع( می
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کامالً صحیح بوده و در « بهِ»بر همین اساس ضمیر موجود در 

افکن باطل اوج فصاحت و شیوايی آمده است و ادعای جناب شبهه

 گردد.می

 

 شبهه: کلمات نابجا

تِحَتْ اءُوهَا فُ َذا جَإِى وَ سِیقَ الَّذِينَ کَفَرُوا إِلَى َجهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّ

تِ لُونَ عََلْیکُمْ آيَانْکُمْ َيتْلٌ مِرُسُ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِکُمْ

الْعَذَابِ  كلمةتْ حَقَّ لَکِنْوَلَى بَوا رَبِّکُمْ وَ يُنْذِرُونَکُمْ لِقَاءَ يَوْمِکُمْ هَذَا قَالُ

 عَلَى الْکَافِرِينَ

را به « لکن»ی زمر را بیان داشته و کلمه 71دکتر جاهل آيه 

گیری آيه است نابجا برشمرده و درست را آوردن دلیل اينکه نتیجه

معرفی کرده است!! سبحان اهلل، جهل تا به کجا؟! زيرا اواّلً بايد « ف»

بانان در جريان ه بین جهّنمیان و جهنّمگفت آيه از گفتگويی ک

تا آخر « قالوا بلی»ی پايانی يعنی از گويد و جملهاست سخن می

آمد اين ابهام سر بر می« ف»باشد بعبارتی اگر سخن جهنّمیان می

آورد که جمله متعلق به اهلل متعال است نه جهنّمیان. امّا هر می
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ن جمله از جهنّمیان کند که ايشخص عوامی هم به راحتی درك می

باشد. جهنّمیان گفتند بله حرف شما درست است امّا عذاب بر می

ما قطعی شد و تغییرناپذير گرديده است. در محاوره هم مردم 

شما درست گفتید که فالن کار را انجام دهیم امّا ديگر »گويند: می

 «پس...»نه اينکه: « کار از کار گذشت و...

وَ أَنَّ  لِ اللَّهِ مِنْ فَضْشَیْءٍ لَىعَلُ الْکِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْ

 یمِضِْل الْعَظِالْفَ ذُو الْفَضْلَ بِیَِد اللَّهِ يُؤْتِیِه مَنْ يَشَاُء وَ اللَّهُ 

 پاسخ:

حديد هیچ  29دکتر سها! اواّلً ادّعا کرده که قسمت اّول آيه 

واقعاً چنین است؟ در آيات قبل، از معنای معقولی ندارد! امّا آيا 

ارسال پیامبران و دادن کتاب به برخی و سپس از نکوهش اهل 

آورد. بعد کتاب بخاطر انحرافات و تحريفات سخن به میان می

خدا دهد که به رسولمؤمنان اهل کتاب را مورد خطاب قرار می

يه مند شويد و در آخرين آايمان آوريد تا از امتیازات الهی بهره

ها بخاطر دارد که اين سخنان و يادآوریحديد بیان می 29يعنی 

اينست که اهل کتاب بدانند که تنها اهلل متعال، فضل را مشخّص و 

 دارد و تنها به دست اوست.کند و آن را ارزانی میتعريف می
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ربط به هم است يا کوردلی همچون سها آيا اين آيات بی

در « ال»اطبانش است؟ دوّماً نفهمیده يا که خواستار فريب مخ

ر بر قول جمهور مفسّرين زائده است. چنانکه بزرگترين مفسّ« لئال»

« لکی يعلم»يا « لیعلم»قرآن ابن عباس رضی اهلل عنه هم آن را 

 خوانده است.

( 2)الشِّتَاءِ وَ الصَّْیفِ  حلةإِيلَافِهِمْ رِ (1)لِإِيلَافِ قَُريْشٍ 

 (3)1هَذَا الَْبیْتِفَلْیَعْبُدُوا رَبَّ 

دکتر سها درمورد اين آيات گفته که شروع شدن سوره قريش 

معناست و هیج مقصدی قبل و يا بی إليالف قريشو يا « الم»با 

ده بعد از اين آيه ندارد! و همین امر، کار را بر مفسّران سخت کر

 است!!

بايستی خاطرنشان ساخت که آيه دوّم يعنی ... توضیح آيه اوّل 

« فلیعبدوا»باشد و اين قول نیز جار و مجرور متعّلق به فعل می

ها بايد بخاطر نعمت بزرگ انس و الفت به کوچ است. يعنی قريشی

تجارتی تابستانه و زمستانه پر امن و امان، خدا را عبادت کنند 
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مقدّم شده و به اين آيه  إيّاك نعبددر آيه « نعبد»چنانکه مفعول 

که  و لذلك خلقهمه است، يا اين آيه که: کريمه تأکید بخشید

باشد. در ضمن دکتر متعلّق فعل پس از خود می« لذلك»

ها آن افکن از تفاسیر مسلمین چیزی نیاورده تا نشان دهدشبهه

 برای فهم آيه، خود را به آب و آتش زده باشند! 

وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُْستَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبَُل َفتَفَرَّقَ 

 1بِکُمْ عَنْ سَِبیلِهِ ذَلِکُمْ َوصَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ َتتَّقُونَ 

آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ َتمَاما عَلَى الَّذِی أَحْسَنَ َو تَفْصِیلًا لِکُلِّ  ثُمَّ 

 2لَعَلَّهُمْ بِلَِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ حمةءٍ وَ هًُدى وَ رَشَیْ

ای در ابتد« ثمّ»جناب دکتر! درباره اين آيه گفته است که کلمه 

د آيه نابجاست، بعد از چه چیزی يا چه زمانی؟ در آيات قبل يا بع

 را بدان ارجاع داد وجود ندارد! « ثمّ»هیچ چیزی که بتوان 

در اينجا عاطفه است و به « ثمّ»دکتر!! بايد گفت که خدمت اين 

عطف شده است، عطف برای مفردات نیست « قل تعالوا»جمله 
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بنابراين نبايد تصوّر کرد که برای تراخی زمان است بلکه اين 

گردد و ها عطف میدهد آنگاه که به جملهاش را از دست میويژگی

 کند.بر تراخی در ترتیب داللت می

در اينجا برای ترتیب زمانی و عطف معنی بر معنی نیست « ثمّ»

 بلکه برای عطف خبر بر خبر است. مانند شعر زير:

 « و لقد ساد ثمّ ساد أبوه»

همچنین متخصّص صرف و نحو لبنانی که يك مسیحی است و 

شود در دانشگاههای ايران هم تدريس می( بيةکتابش )مبادئ العر

 لةيسواء طو بمهلةترتیب بانفصال أی تأتی ثمّ لل»اظهار داشته که: 

که در قسمت حروف « نحو )نزل القوم ثم ارتحلوا( ۃکانت أم قصیر

يابیم که تیر عطف آن را بیان داشته است. بر همین اساس در می

 جناب دکتر به خطا رفته و معلوم شد که اشتباه کرده است.

إِنَّ فَرِيقًا مِنَ الُْمؤْمِنِینَ  أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَیِْتكَ بِالْحَقِّ وَ کَمَا

 1لَکَارِهُونَ
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)همان گونه( در « کما» سها درباره اين آيه گفت است که کلمه

برای تشبیه آنچه بعد از آن « کما»ابتدای اين آيه اضافی است. 

گفته شده به مطالب قبلی است ولی در آيات قبل، هیچ چیزی که 

 !مورد ارجاع کما واقع شود وجود ندارد

جواب اينست که کما برای تشبیه حال به حال است، و مرتبط 

باشد يا با تقدير مبتدای محذوف که يك اسم به ما قبل خود می

هذا »باشد: اشاره برای ذکر ما قبلش است که تقديرش چنین می

، «الحال کحال ما أخرجك ربك من بیتك بالحق، و وجه شبه

یر ه در واقع برای آنان خکراهیت مؤمنان در آغاز امر از چیزيست ک

است و يا به تقدير مصدر از فعل استقرار گرفته است که خبر 

کند. يعنی اقتضاء می« األنفال هلل و للرسول»مجرور آن را در قول 

استقرت هلل و للرسول استقرارا کما أخرجك »تقدير چنین است: 

مر ابدين معنا که به کراهت داشتن و اظهار ناراحتی در آغاز «. ربك

ت دسنمايد که بعداً غنیمت و پیروزی را در پايان امر به اشاره می

 آوردند. پس تشبیه تمثیلی است، يعنی قسمت انفال )غنايم( که از

 آن کراهت داشتید بر خالف میلتان، خیر بزرگی در آن خواهد بود،

  فاتقوا اهلل و أصلحوا...دارد بیان می 2چنانکه آيه 
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در موضع حال است و عامل آن  فريقا..و إن بنابراين جمله 

تشبیه به ماقبل آن است. « کاف»و حدّ اتّصال  أخرجك ربُّك

را مغلوب ها آن ها، همهقرآن در زمان به اوج رسیدن بالغت عرب

های ادبی قرآن همچون تشبیه و استعاره ساخت امّا سها از آرايه

 متر است که بهفروش هم کگیرد. دکتر سها از يك هندوانهايراد می

ر گويد: قند و عسل دارم و اينگونه، تشبیه را بکاهندوانه خود می

 برد. درحقیقت او بايستی به شاعران هم خرده بگیرد!می

لِیَمِیَز اللَّهُ الْخَبِیَث مَِن الطَّیِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَُه عََلى بَعْضٍ 

 1َجَهنَّمَ اولئَِك هُمُ الْخَاسِرُونَفَیَرُْکمَهُ جَِمیعًا فَیَجْعَلَُه فِی 

ه در ابتدای آيه ب« ل»دکتر سها پیرامون اين آيه مبارکه گفته 

معنای برای اينکه است. مفهومش اينست که کار قبلی برای اين 

انجام شده که خدا خبیث و طیب را جدا کند در حالی که هیچ يك 

ا ود رشمه  اينکار از چند آيه قبل از اين آيه، مطلب يا کاری که مقدّ

 اضافی و بی معنی است!!« ل»در خود ندارد. بنابراين حرف 
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« يحشرون»متعّلق به « لیمیز»بايد به اين شخص گفت که می

به سوی جهنّم اينست ها آن است برای بیان اينکه از حکمت حشر

 که گروه خبیث و پلید از بین مردم از گروه پاك در روز حشر جدا

 س تمییز و غربالباشد پت غیر مؤّثر متعّدد میگردد، چرا که علّ

های حشر کافرين به جهّنم است. ناپاك از پاك از جمله حکمت

همچنین بیان حکمتش در شکست کافرين و حشرشان به جهنّم 

است. چنانکه در آيات قبل نیز به بحث متعلّقات پرداختیم، پس 

 اضافی نیست و بلکه در کمال بالغت آمده است.

ا َذهَبُوا بِهِ َو أَجْمَعُوا أَْن يَجْعَلُوهُ فِی َغیَابَتِ الْجُبِّ َو أَوْحَیْنَا فَلَمَّ

 1إِلَیْهِ لَُتنَبَِّئنَّهُمْ ِبأَمْرِهِمْ هَذَا وَُهمْ لَا يَشْعُرُونَ

دکتر سها بیان داشته که ارتباط بین دو قسمت آيه نامشخص و 

به همین دلیل معنا مبهم است. وقتی او را بردند... چه شد؟ 

ای برای ای دنبالهاند آن را اصالح کنند، عدّهمفسّران سعی کرده

اند که حذف شده است. ولی به نظر قسمت اّول آيه در نظر گرفته

زائد است و معنای « و أوحینا»در ابتدای « و»رسد که حرف می

 جمله را در هم ريخته است!!
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 ت و تقدير آن بامحذوف اس« لمّا»بايد گفت که در اينجا جواب 

و مثال اين حذف « جعلوه فی الجبّ»توجّه به جمله چنین است که 

ايجاز در قرآن بسیار است، و از ايجاز خاص به قرآن است که کم 

نا و أوحیرود. و جمله می کردن لفظ به منظور نماياندن معنا بشمار

 معطوف است به جواب مقدّر. إلیه

داستان است، و مراد از حذف چرا که اين وحی از امور مهم در 

آمده است ترساندن برادران يوسف از حوادث پیش« لمّا»جواب 

اجازه داد که او را ببرند تا با آنان ها آن پس از آنکه پدرشان به

حذف شده تا نفس آن را به « لمّا»بازی کند، به همین دلیل جواب 

نی بودن بیانگر طوال« لمّا»تمام و کمال تصوّر نمايد و حذف جواب 

اتّفاقاتی است که از سوی برادران يوسف به وقوع پیوسته و نیز 

زائد « و أوحینا»در « واو»بیانگر غرابت و زشتی آن است. همچنین 

نیست بلکه معطوف به جواب « لمّا»جواب « أوحینا»نیست چونکه 

چیزيست که برای يوسف از سوی « لمّا»باشد؛ زيرا جواب مقدّر می

ه است، به مجرّد اينکه از نزد پدرشان خارج شده برادرانش رخ داد

در « ف»و اندکی از وی دور شدند. و دلیل اين امر، عطف بواسطه 

نمايد. اين سیاق است زيرا افاده ترتیب و تعقیب فوری می« فلمّا»

 در زبان عربی رايج است چنانکه امرؤالقیس سروده است:
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 «یو انتح یالح حةفلمّا أجزنا سا»

ها اب داستان نیست که با جزئیات به بیان داستانقرآن که کت

ماً پردازد و دوّبپردازد بلکه اوّاًل با قرينه به استفاده از ايجاز می

د تأکید و تمرکز دارها آن دارد و برنکات مهم تربیتی را بیان می

نمايیم مثالً در آيه: چنانکه در سوره يوسف به وضوح مشاهده می

 .الصديقفارسلون يوسف أيها 

( 2) مةبِالنَّفْسِ اللَّوَّا وَ لَا أُقْسِمُ (1) مةبِیَوْمِ الْقِیَا لَا أُقْسِمُ

 (3)1أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمََع ِعظَامَهُ

دکتر! سها درباره اين آيه گفته است که در آيات فوق سوگند 

و  خورم آمده است. خوب سوگند نخورندن چه ارزشی داردنمی

اند که چرا بايد گفته شود؟ مفّسران برای حل اين اشکال گفته

است! يعنی خدا « خورمسوگند می»خورم منظور از سوگند نمی

 را بیجا آورده است!« ال»حرف 

در اينجا صله بوده و زائد و برای تأکید است « ال»در واقع حرف 

و معنای آن نفی قسم نیست، بدين معناست که نیازمند قسم 
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ت چراکه مسئله واضح و ثابت است، بلکه اثبات سوگند است نیس

چنانکه در ..« مةبِیَوْمِ الْقِیَا أُقْسِمُ»با سه بار تکرار آن؛ يعنی سه بار: 

 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاَقهُمْ لَعَنَّاهُمْکنیم که: اين آيه نیز مشاهده می

. و جواب قسم هم از فبنقضهم میثاقهم لعناهمکه يعنی سه بار 

شود که راهنما و بیانگر أخذ می أيحسب اإلنسان... عظامهآيه 

لنجمعن عظام اإلنسان »جواب است و تقديرش چنین است: 

حروف زائد به معنای اضافی بودن «. أيحسب اإلنسان...عظامه

 «. ما هو بعالم»نیست؛ بلکه برای تأکید است همانند: 

قَالُوا َأتَجْعَلُ  خليفةإِنِّی جَاعِلٌ فِی اْلأَرْضِ  ئكةَملَاوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْ

نُقَدِّسُ فِیهَا مَنْ يُفْسِدُ ِفیهَا وَ يَسْفُِك الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ 

 1قَاَل إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  لَكَ

ت و خودش متعدّی اس« نقدّس»دکتر! سها گفته است که فعل 

 دوباره متعدّی شود.« لك»در « ل»نبايد به 

باشد امّا آوردن خودش متعدّی می« قَدس»براستی که فعل 

ی تأکید حصول فعل است بر سر مفعول آن در آيه برای افاده« الم»
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، چنانکه در حديث آمده «شکرت لك و نصحت لك»همانند 

يده است تا يعنی در سپاسگزاری از او مبالغه ورز« نشکر اهلل لك»...

از « الم»ضعف اين شکرگزاری تصوّر نگردد، پس تأکید بوسیله 

های سخن است و هم اکنون نیز در ترين و شیواترين اسلوبفصیح

 باشد.زبان عربی متداول می

 

 شبهه: استثنای نامعقول

 1وَ مَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کُنْتُمْ تَعَْمُلونَ

 «شويد،کیفر داده نمیداديد و جز به آنچه انجام می»

 2إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَِصینَ

 «جز بندگان مخلص خدا )که از اين کیفرها برکنارند(!»

 3اولئِكَ لَهُْم رِزْقٌ مَعْلُومٌ
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 «ای است،[ روزی معین و ويژهبرای آنان ]= بندگان مخلص»

 1فَوَاکِهُ وَ هُمْ مُْکرَمُونَ

گرامی داشته ها آن ارزش(، وها)ی گوناگون پر میوه»

 «شوند...می

  2فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ

 « در باغهای پر نعمت بهشت؛»

روند از چندين آيه قبل در خطاب با کفّار که به جهنّم می

افراد مؤمن مخلص را از جهنّمیان  40کند و در آيه صحبت می

ن کند! افراد مخلص که بخشی از کافران نیستند که از آاستثناء می

کنند استثناء شوند. مثل اينست که بگويید همه پرندگان پرواز می

 دگان نبوده تا استثنا ءشود. دقیقاً مگر گربه!! گربه که جزو پرن

 همین غلط در آيات زير تکرار شده است: 

 1بَلِ الَّذِينَ کَفَرُوا يَکذِّبُونَ
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 «کنند!بلکه کافران پیوسته آيات الهی را انکار می»

 2وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يوعُونَ

 «داند!دارند بخوبی میو خداوند آنچه را در دل پنهان می»

 3رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍفَبَشِّ

 «را به عذابی دردناك بشارت ده!ها آن پس»

 4إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ َعمِلُوا الصَّاِلحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَیرُ َممْنُونٍ

اند، که مگر کسانی که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده»

 «نشدنی!برای آنان پاداشی است قطع

وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ  َةثکَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ َثالِثُ ثَلَالَقَدْ 

 5إِنْ لَمْ يْنتَهُوا عَمَّا يقُولُونَ لَیَمسَّنَّ الَّذِينَ کََفرُوا مِْنهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ
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)نیز( به يقین « خداوند، يکی از سه خداست»آنها که گفتند: »

شدند؛ معبودی جز معبود يگانه نیست؛ و اگر از آنچه کافر 

)که روی ها آن گويند دست بر ندارند، عذاب دردناکی به کافرانمی

 « اين عقیده ايستادگی کنند،( خواهد رسید.

دقّت کنید که در ابتدای آيه گفته است معتقدين به تثلیث 

الً رسد در حالی که قبکافرند سپس گفته کافران ايشان عذاب می

 گفت همه کافرند. بنابراين اين استثناء غیر معقول است. 

 پاسخ:

حال که بحث منطق پیش آمد من هم يك سؤال منطقی از 

 پرسم:می جناب دکتر

کنند که شما در کجای منطق دو ناهمسان را با هم قیاس می

 کنید؟ در حالی که دربرای تصديق مثال خودتان از آن استفاده می

 آيه دو همسان را با هم مورد قیاس قرار داده است؟ 

امّا در مورد خود مدّعا بايد گفت اين روش قرآن است که فرجام 

وقتی آيه را مورد  کند،شقاوت و سعادت را با هم مقايسه می

دهید؛ در خواهید يافت که از ابتدا در مورد کافران می مطالعه قرار
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کشد بعد از اينکه کند و درباره عذابشان حرف پیش میصحبت می

شرح حال مفلوکان را بیان فرمود در مورد عباد مخلصین و 

کند. از نظر قواعد عربی نیز در اينجا استثناء پاداششان صحبت می

 باشد. می« ذائقوا»از فعل ماضی  منقطع

کسی که بر گرامر زبان عربی آگاهی ولو نسبی داشته باشد؛ 

داند اگر استثناء منقطع باشد جمله به چه صورتی بخوبی می

 شود:متصوّر می

لذائقو العذاب ألیم ، لکن عباد  -أيها المشرکون  -إنکم »

 «  اولئك لهم رزق معلوم -لیسو کذلك  -المخلصین 

کنم، امّا در مورد سوره انشقاق به توضیحی که رفت اکتفا می در

 که فرموديد:  73مورد سوره مائده آيه 

 «. آيه در عین اختصار يك حکم شرعی صادر کرده است»

آری کسی که به تثلیث قائل باشد تحت عقايد اسالمی دچار 

کفر شده است و شريك قرار داده است پس تا اينجا موافق با آيه 

َیمسَّنَّ ُوَن لقَوُليوَ إنِ لمْ ينَتهَوُا عَمَّا آورد : مّا در آخر آيه میاست ا

  الَّذِينَ کَفروا ِمنْهمْ عََذابٌ ألَیِمٌ 
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ايد! آيه کنم که شما اين مسئله را يك اشتباه خواندهتعجّب می

 يعنی اگر دست نکشیدند! يعنی اگر إن لم ينتهوا...فرمايد: می

ينَ ...لیَمسَّنَّ الذشوند ولی اگر نکشند: میدست بکشند آمرزيده 

اننده رسد. خوعذابی دردناك میها آن به کَفرُوا مِنْهمْ عََذابٌ ألَیِمٌ

 محترم وجدان خود را قاضی کند. کجای اين قطعات نامربوط است؟ 

 

 شبهه: حصر نادرست

انعام غلط است؛ چرا که بصورت  145اندکه آيه ايشان آورده

نشده است که چه چیزهايی حرام هستند، در حالی که کامل بیان 

اين را کامل بیان کرده است پس معلوم  3در سوره مائده آيه 

 شود اين کتابت کار يك فرد ناآگاه بوده است.می

 پاسخ:

جناب دکتر توجّه ندارند که قرآن بصورت تدريجی نازل شده 

رات است و بعضی چیزها در فواصلی تحريم شده اند. مانند مسک

که در چند مرحله تحريم شد. اگر به آيه سوم مائده نگاهی 

 بیندازيم، متوجّه زمان اکمال شريعت خواهیم شد: 
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الْیوَمَ أکمَلْتُ لکمْ دِينکمْ وَ أتْمَمْتُ عَلیْکُمْ نعِمَتیِ وَ رَضِیُت لکَمُ 

  1الْإِسْلَاَم دِيناً

امروز دين شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام »

 « نمودم، و اسالم را )بعنوان( دين برای شما بر گزيدم.

 مائده آمده 3شود، محرّماتی که در آيه طبق همین آيه ثابت می

توان جهل خود نسبت به اند. نمیاست به سرانجام خود رسیده

 قرآن را منسوب به خداوند نمود.

بصورت کامل محرّمات را بیان کرده است و وقتی نازل آيه سه 

 اند.شده است که مردم ديگر آماده پذيرش همه محرمات بوده

وَ الدَُّم وَ لَحْمُ الْخِنْزِيِر َو مَا أُهِلَّ لِغَیرِ اللَّهِ بِهِ  لميتةحُرِّمَتْ عَلَیکُُم ا

وَ مَا أََکلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  ةلنطيحَو ا يةَو الُْمَترَدِّ ۃوَ الْمَوْقُوذَ لمنخنقةوَ ا

ذَکَّیتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُِب وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلُِکمْ فِسٌْق 

الْیوَْم يئَِس الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِينِکُمْ فَلَا تَخْشَْوهُمْ وَ اْخشَوْنِ اْلیوَْم 

مَمُْت عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَ رَِضیتُ لَکُُم الْإِْسلَامَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِيَنکُمْ وَ أَتْ
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غَیرَ ُمتَجَانِفٍ ِلإِثٍْم فَِإنَّ اللَّهَ غَفُوٌر  مخمصةدِينًا فَمَِن اضْطُرَّ فِی 

 1رَحِیمٌ

گوشت مردار، و خون، و گوشت خوك، و حیواناتی که به غیر »

 شده، و شده، و به زجر کشتهنام خدا ذبح شوند، و حیوانات خفه

خ که به ضرب شاها آن شدن از بلندی بمیرند، وکه بر اثر پرتها آن

حیوان ديگری مرده باشند، و باقیمانده صید حیوان درنده، مگر 

تی آنکه )بموقع به آن حیوان برسید، و( آن را سر ببريد، و حیوانا

ام شوند، )همه( بر شما حرها )يا در برابر آنها( ذبح میکه روی بت

است؛ و )همچنین( قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله شده 

های تیر مخصوص بخت آزمايی؛ تمام اين اعمال، فسق و گناه چوبه

 زن، ااست. امروز، کافران از )زوال( آيین شما، مأيوس شدند؛ بنابراي

مل نترسید! و از )مخالفت( من بترسید! امروز، دين شما را کاها آن

ن آيی تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان کردم؛ و نعمت خود را بر شما

ه که در حال گرسنگی، دستشان بها آن )جاودان( شما پذيرفتم. امّا

ز اغذای ديگری نرسد، و متمايل به گناه نباشند، )مانعی ندارد که 

 «های ممنوع بخورند؛( خداوند، آمرزنده و مهربان است.گوشت
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 شبهه: استثناء اکثریت از اقلیت

شود نه معقول همیشه اقلیت از اکثريت جدا می در استثناء

گويد همه آورد از گروهی از زنان که میبالعکس. سپس مثالی می

يات شوند مگر عده ای کم از آنها! در ادامه هم از آها باردار میزن

 سوره صافّات آورده است به اين صورت که:  163تا  161

 1فَإِنَّکُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ

 «کنید،آنچه را پرستش میشما و »

 2مَا أَنْتُمْ عَلَیهِ بِفَاتِنِینَ

 «توانید کسی را )با آن( فريب دهید،هرگز نمی»

 3إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِیمِ

 «شوند!که در آتش دوزخ وارد میها آن مگر»
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ن از چندين آيه قبل خطاب آيات به کفّار و گمراهان است. در اي

 توانید مردم را گمراه کنیدگويد که شما و معبودتان نمیآيات می

ه شود که جهنّمیان )گمرامگر جهنّمیان را. مفهوم اين آيه اين می

 ها آيه قرآن آمده است کهشدگان( اقلیّتی هستند درحالیکه در ده

 د. مثل: اکثر مردم گمراهن

 1لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ َعلَى أَکَْثرِهِمْ فَهُمْ لَايؤْمِنُونَ

تحقق يافته، به همین جهت ها آن فرمان )الهی( درباره بیشتر»

 « آورند!ايمان نمی

 پاسخ:

اين آيه با آيات ديگر مخالفتی ندارد. اکثر مفسّرين اتّفاق نظر 

باشند. قبل دارند که مقصود کسانی هستند که مؤمنان حقیقی می

إلِّا ِعباَدَ اللَّهِ فرمايد : گیرم که میاز همین چند آيات را سند می

و همچنین ديگر آيات قرآنی که به اين مهم اشاره  الْمُخْلصَینَ

اماً اشاره دارد که شیاطین و در کل هرچیزی که گمراه دارد و مد

 توانند گمراه کنند: کننده است، عباد مخلص را نمی
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قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيتَنِی َلأُزَينَنَّ َلهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغِْوينَّهُمْ 

  1أَجْمَعِینَ

پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی، من )نعمتهای مادی »گفت: »

دهم، و همگی را گمراه خواهم زينت میها آن ا( در زمین در نظرر

 «ساخت،

 2إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اْلمُخْلَصِینَ 

  «مگر بندگان مخلصت را.»

 اند: در سوره صافّات آياتی در همین مورد تکرار شده

 (38« )مسلّماً شما عذاب دردناك را خواهید چشید.»

 (39« )شويد.کیفر داده نمیکرديد، می و جز به آنچه»

 (40« )مگر بندگان مخلص خدا،»

 (41« )رزق و روزی معیّن دارند.ها آن که»
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 (71« )بیشتر پیشینیان گمراه شدند.ها آن و به راستی پیش از»

« فرستاديم.ها آن و به تحقیق ما هشدار دهندگانی در میان»

(72) 

 (73« )پس بنگر عاقبت هشدار يافتگان چگونه بود!»

 (74« )مگر بندگان مخلص خدا.»

 نّم(پس )آنها( او را تکذيب کردند، و يقیناً )همه( آنان )به جه»

 (127« )احضار خواهند شد.

 (128« )مگر بندگان مخلص خدا.»

 و همچنین در سوره ص:   

را گمراه ها آن پس به عزّتت سوگند، که همه»ابلیس گفت: »

 (83-82«.« )ز میان آنهاخواهم کرد. مگر بندگان مخلص تو را، ا

خورند. اين بنابر آياتی که ذکر شد؛ مؤمنین حقیقی فريب نمی

نمايد که آيه با ديگر آيات تفاوتی ندارد؛ چون باز هم اشاره می

روند. ما در شود گمراه کرد مگر آنهايی که به جهنّم میکسی را نمی

 چه کسانی هستند. علی« مخلصین»همین سوره صافّات ديديم که 
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شود. جالب اينجاست که قبل از هذا اين آيه هم مستثنی نمی

همین چند آيه سوره صافّات در مورد عباد مخلص صحبت کرده و 

را در جهت گمراه کردن عباد ها آن ها و زر و زيوردر اينجا عجز بت

توانند اين دسته را فرمايد که اين اشیاء نمیرساند و میمخلص می

 اين مدّعا باز هم چیزی جز افترا و وهم نیست.گمراه کنند. بنابراين 

 

 شبهه: اشاره به مثلی که مطرح نکرده است

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِيَن کَفَرُوا اتَّبَُعوا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا 

  1الْحَقَّ مِْن رَبِّهِمْ کَذَلَِك يضْرِبُ اللَّهُ ِللنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

ن اين بخاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند، و مؤمنا»

گونه از حقّی که از سوی پروردگارشان بود تبعیّت نمودند؛ اين

  «کند!های )زندگی( آنان را بیان میخداوند برای مردم مثل

در اين آيه و آيات قبل از آن و آيات بعدی مثلی نزده است که 

خواست مثلی بزند امّا می ملسو هيلع هللا ىلصمحمّد به آن اشاره کرده است. شايد 
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تواند فراموش کرده است. به هر صورت خطای به اين واضحی نمی

 کار خدا باشد. 

 پاسخ:

در اينجا نويسنده دّقت نکرده است که بارها و بارها در قرآن از 

تابعین حق و باطل و سرمنزلگاه آنان صحبت شده است. در اينجا 

  كَ يضْرِبُ اللَّهُ ِللنَّاسِ أَمْثَالَهُمْکَذَلِبه اين خاطر فرموده است: 

چرا که در قبل بارها در اين مورد حرف به میان آمده است. باطالنی 

شود و تابعان حق، که که بر کفر هستند و اعمالشان نابود می

رستگاری عظیمی در انتظار آنهاست. تعجّب من اين است که چطور 

در قرآن در مورد طرز نشستن سگ اصحاب کهف، حیض زن، 

وث علمی و تاريخی و... صحبت طالق، عدّه، معامالت اجتماعی، بح

)از ديدگاه  ملسو هيلع هللا ىلصشده است ولی کار که به اينجا رسید نعوذباهلل محمّد 

نويسنده( يادش رفته است که مثال را بزند؟ در اين جا که فرموده 

به وضوح به معنای اين  کَذَلِكَ يْضرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْاست 

ضاللت کافران بیان شده  است که برای مردم حسنات مؤمنان و

است. موضوعی بسیار ساده و قابل فهم؛ چرا برای کسی که خود را 

 نامد؛ بايد سخت باشد؟دکتر می
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 شبهه: خطا در تمثیل 

وَ مَثَلُ الَّذِيَن کَفَرُوا کَمَثَِل الَّذِی ينِْعُق بِمَا لَا يسْمَُع إِلَّا ُدعَاءً وَ 

 1لَا يعْقُِلونَنِدَاءً صُمٌّ بُکْمٌ ُعمْی َفهُمْ 

مثل )تو در دعوت( کافران، بسان کسی است که )گوسفندان و »

ها آن زند؛ ولیحیوانات را برای نجات از چنگال خطر،( صدا می

شنوند؛ )و حقیقت و مفهوم گفتار او را چیزی جز سر و صدا نمی

از  کنند. اين کافران، در واقع( کر و الل و نابینا هستند؛درك نمی

 « فهمند!اين رو چیزی نمی

تمثیل درست اين است که مثل کسی که کافران را دعوت 

 کند مثل کسی است که...  می

 ملسو هيلع هللا ىلصبه ياری محّمد به همین دلیل مفسّران و مترجمان قرآن 

 اند. اند و بر اين خطا سرپوش گذاشتهآمده

 پاسخ:
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 ا راتوان دو وجه بسیار زيببه آيه نگاه بیندازيد. از اين آيه می

 استنباط کرد که بسیار شیرين است: 

( که به معنای راعی بهايم )چوپان چهارپايان« ينعق»وجه اوّل: 

دير حذف شده است. گیريم برای داعی که به تقاست را قرينه می

شود اين ها میدر فارسی هم اين نوع تقدير هست و در تمامی زبان

 نوع را بیان کرد. 

 خوانند مانند مثلهای خود را میوجه دوّم: مثل کسانی که الهه

زند در چوپانی است که گوسفندان و چهار پايان خود را صدا می

ها را تر بتفهمند و عقل ندارند. به صورت واضححالی که نمی

 تشبیه به چهارپان بی عقل کرده است.

 

 شبهه: خطاهای کالمی دیگر

وَ لَکِنَّ الْبِرَّ لَیسَ الِْبرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ 

 1وَ الِْکتَابِ وَ النَّبِیینَ ئكةوَ الْیوِْم الْآخِِر وَ اْلمَلَا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
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نیکی اين نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید، »

بلکه نیکی کسی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب 

 « )آسمانی( و پیامبران، ايمان آورده باشد.

های خط کشیده شده خطای کالمی کامالً واضح است به قسمت

یکی که شد که نیکی ايمان و... است. ندقّت کنید. بايد گفته می

توان خطای به اين واضحی که کودکان هم کس نیست. آيا می

شوند کار خدای آگاه باشد؟ نه اين خطای بندرت مرتکب می

 است.  ملسو هيلع هللا ىلصمحمّد

 پاسخ:

يك فرد باسواد بود  ملسو هيلع هللا ىلصتکلیف ما را روشن کنید باالخره محمّد 

 سال هنوز پا برجاست؟ يا نه اندازه 1400که بالغت کتابش پس از 

زنید همگی با هم تناقض کودکی آگاهی نداشت؟ حرفايی را که می

دارد. همین است نسیان آدمی و به راستی اگر قرآن کار يك بشر 

 افتاد. بود در آن فساد بسیار می

توانیم بزرگی است میدر اين آيه که دارای معارف بسیار 

در برگیرنده همه « برّ»را هم بشناسیم. در واقع « برّ»مفاهیم  
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ها اعم از طاعت اهلل متعال و کارهايی است که موجب قرب به خوبی

 شود. وی می

نَ ْن آمَمَرَّ وَلَکِنَّ اْلبِامّا در مورد چیزی که مورد اّدعا است يعنی 

وس ايد نفبه معنای اين است که ب« رّب»بايد گفت که در اينجا  بِاللَّه

ه بينجا شوند. به اتّفاق تمامی عالمان در ا هلالج لجو افکار متوجّه ذات اهلل 

حذف شده است. از ديد قواعد عربی هم نگاه کنیم « ذا»تقدير 

در واقع فاعل است که به صورت مصدری « البرّ »خواهیم فهمید که 

آن را متصوّر « بارّ»نهاده شده است. يعنی اصوالً به صورت 

که در واقع هم معنی « رجل صوم»شويم. مانند اينکه بگويیم : می

 باشد.می« رجل صائم»

بَینَ  تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُواِلأَيمَانِکُمْ أَنْ  َةضوَ لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْ

 1النَّاسِ وَ اللَّهُ سَِمیعٌ عَلِیمٌ

قرار ندهید! و برای اينکه  خدا را در معرض سوگندهای خود»

نیکی کنید، و تقوا پیشه سازيد، و در میان مردم اصالح کنید 

 «)سوگند ياد ننمايید(! و خداوند شنوا و داناست.
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 خطای کالمی و ابهام در ارتباط سوگند و نیکوکاری کردن کامالً 

بخدا سوگند »خواسته بگويد: می ملسو هيلع هللا ىلصواضح است. ظاهرًا محمّد 

د ری و پرهیزکاری نکنید و میان مردم دشمن ايجانخوريد تا نیکوکا

يعنی قسمت خط کشیده شده بايد منفی باشد نه مثبت. « کنید

دهند؛ بلکه قسم چون مردم قسم را دستاويز نیکی کردن قرار نمی

دهند. باز هم را دستاويز فريب و دشمنی و زشتکاری قرار می

جلو سه فعل  اند و درآمده ملسو هيلع هللا ىلصمفسّران و مترجمان به کمك محمّد 

 اند تا معنی درست شود. گذاشته« ال»فوق يك 

 پاسخ:

براستی به دور از علم و رفتار علمیست که اگر واقعّیت را 

 پوشاند.

قسم ها آن گیرد. يکی ازبین دو تن از اصحاب اختالفی در می

ه خورد )عبداهلل بن رواحه( که با طرفش )بشیر بن نعمان( مراودمی

دارد عبداهلل پرسیده شد که چرا با بشیر مراوده ننکند. وقتی که از 

 جريان را تعريف کرد به همین مناسبت آيه مذکور، نازل گرديد.
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فرمايد که گذرد و میدر اين آيه خداوند از حقّ خودش می

 بخاطر سوگند به من به هم پشت نکنید و دشمنی نورزيد. 

 آورد:  می 47ای ديگری از سوره انعام آيه آيه

كُ إِلَّا هَْل يهْلَ  ۃهْرَوْ جَ أَ بغتة أَرَأَيتَکُمْ إِْن أَتَاکُمْ عَذَابُ اللَِّه قُلْ

 الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ

ی( به من خبر دهید اگر عذاب خدا بطور ناگهانی )و پنهان»بگو: »

يا آشکارا به سراغ شما بیايد، آيا جز جمعیّت ستمکار هالك 

 ««شوند؟!می

)آشکارا( قرار « ۃجهر»تواند در مقابل )ناگهانی( نمی »بغتة«

آمد تا لغتی به معنای پنهان )مثل سّرا( می« بغتة»گیرد. بايد بجای 

 معنی درست شود.

 پاسخ:

کند معنی آيه به وضوح در مورد عذاب قوم ظالمین صحبت می

 که در اينجا گفته است يا ناگهانی است يا آشکار. 
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يعنی اينکه ما از آن چیز خبر داريم.  معنی آشکار واضح است؛

پس ناگهانی نیست. امّا در مورد کلمه ناگهانی؛ يعنی اينکه از چیزی 

خبر نداشته باشیم.آيا اگر ما از چیزی خبر نداشته باشیم برای ما 

رسد که معیّن و آشکار است؟ جداً گاهی اوقات انسان به جايی می

ای بیان کند. کلمهبیند چه داند در مقابل چیزی که مینمی

توضیحاتی که دکتر سها داده است نیز از همان قبیل اّتفاقات و 

داند در مقابلش از چه چیزی رخدادهايیست که انسان عاقل نمی

استفاده کند. فرض کنید که شما کنترل تلويزيون را دستتان 

! جداً چه بگیريد و همسرتان مدام بگويد آبگرم کن را به من بده

آور ؟ گفتار جناب سها به همان اندازه برای من حیرتخواهید گفت

گويد ممکن است عذابی بصورت ناگهانی يا است. خداوند می

پنهانی به سراغ مّلتی بیايد. کجای اين جمله مشکل دارد؟ معلّمی 

گیرد دو حالت دارد؛ يا از قبل آيد و امتحان میکه سر کالس می

ورت کامالً ناگهانی امتحان گیرم )آشکار( يا بصگفته که امتحان می

گیرد. بدين معنا که قبالً از امتحان صحبتی نکرده و فکر امتحان می

را مخفی داشته است. چیزی هم که ناگهانی رخ دهد؛ برای ما زمان 

و مکانش آشکار نیست. مانند مرگ، که موضوعی پنهان است و 

 نمايد.زمانی به صورت ناگهانی رخ می
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آنچه که »د کلمه ناگهانی آورده شده: در فرهنگ معین در مور

پس به اين معنی است که ما از آن چیز غفلت «. غفله روی دهد

 داريم يعنی برای ما آشکارا نیست و اين پرواضح است. 

 گويد: ابن کثیر در اين باب می

ه بأی و أنتم ال تشعرون » بغتةقل أرأيتکم إن أتاکم عذاب اهلل »

 ««حتى بغتکم و فجأکم

کنید تا اينکه شما چیزی را احساس نمی»ی اين است که: به معن

 « کند.غافلگیرتان می

همانند  ۃهمانند شب و جهر بغتة »گويد: می قرطبی در اين باب

 « روز است.

 سوال اين است اگر چیزی ناگهانی باشد آشکار است برای شما؟ 

 

 « نقمت»شبهه: ادعای نعمت بعد از ذکر 

فبای آالء در سوره الرّحمن پس از ذکر يك يا دو نعمت، جمله 

های خدا را تکذيب يعنی کدام يك از نعمت ربکما تکذبان
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کنید. تکرار شده است. اّما در موارد متعدّدی پس از ذکر عذاب می

 باز هم جمله فوق تکرار شده که خطاست. مثالً: 

 1نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِيرْسَلُ عََلیکُمَا شُوَاٌظ مِنْ نَارٍ وَ 

دود، و دودهايی متراکم بر شما فرستاده هايی از آتش بیشعله»

 «توانید از کسی ياری بطلبید!شود؛ و نمیمی

 2فَبِأَی آلَاِء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 « کنید؟!پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می»

 پاسخ:

هايی وره الرّحمن يکی از سورهدر ابتدا بايد عرض کنم که س

است که در آن قدرت باری تعالی به خوبی نمايش داده شده است؛ 

 و در آن اعجاز زيبايی آمده است. برای مثال: 

  3رَبُّ  الْمَشْرِقیَنِ  وَرَبُّ  الْمَغْرِبیَنِ
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او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است!)از جمله »

 « کند(.آياتی است که به کروی بودن زمین اشاره می

  1مَرَجَ  الْبحَرَيِن  يلْتقَیِانِ

 دو دريای مختلف را در کنار هم قرار داد، در حالی که با هم»

 « تماس دارند.

اره دارد به دو دريای آب شیرين و آب شور در خلیج آالسکا اش

 شوند. که باهم تماس دارند امّا با هم قاطی نمی

فبای آالء ربکما در مورد خود سوره بايد بگويم که تکرار 

گوش زدی است برای هر دو گروه يعنی هم کسانی که  تکذبان

ايمان دارند و هم کسانی که ندارند. و اهلل سبحانه و تعالی به گروه 

کند تا مبادا کفران کنند و هايش را يادآوری میمؤمنان نعمت

دهد و توحید همچنین به گروه کافران نیز عظمت خود را نشان می

نمايد. نظر به آياتی که در مورد ربوبیّت را به ايشان يادآوری می

 فبای آالء...فرمايد عذاب الهی است سپس، پس از آن بیان می

دهیم که میفرمايد شما را عذابی مراد در اينجا تهديد را است. می

                                                           
 49. سوره الرحمن، آيه  1
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توان دفاع از خود را نداريد. در واقع مقصود تهديدی است که 

توان گفت مراد آيه بدين ها را انکار نکنند. به بیانی ديگر مینعمت

ما به شما يعنی هم جنیان و هم انسیان عذابی »صورت است که  

 رسانیم که توانايی دفاع از خود را نداريد آيا باز هم منکرمی

 «شويد؟می

همین نکات و گوش زدها، مشمول آيات عذاب و وعده در سوره 

 شود.می« الرّحمن» مبارکه 
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 : منابع قرآن21فصل 

 نويسنده: بهرام رجايی

 

شبهه: آیا قرآن از محیط عربستان تاثیر گرفته و یا از 

 تورات کپی شده  است؟

  

د واژه کپی برداری قرآن از منابع مختلف را معموال زيا       

گويد: شنويم، مثالً جناب دکتر! سها در يك جا از کتابش میمی

قرآن کپی برداری از علوم يونان باستان است، و در جايی ديگر 

گويد: گويد: کپی برداری از تورات است، و در جايی ديگر میمی

م وجود ندارند، و در جايی ديگر اين موارد، حتی در تورات ه

گويد: کپی برداری از اشعار اعراب جاهلی و در جايی ديگر می

 گويد: کپی برداری از بودا و ...می

اين همه موراد متناقض معرفی شده، نشانگر سست بودن اصل 

 اين شبهه است.
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ی عمدی و هااما ذکر يك نکته ضروری است: همه کج فهمی

ن، به اين دلیل است که معاندين اسالم غیر عمدی در مورد قرآ

حتی يك بار جلد قرآن را از نزديك نديده اند و همه شبهات ذکر 

يشان کپی برداری از کتب نوشته هاشده آنان در مقاالت و کتاب

هم جلد قرآن را از نزديك ها آن شده مسیحیان تبشیری غربی، که

االت غربیان نديده اند است، و جالب اينجاست، که ملحدين اين مق

 امانت علمی را نیزکنند و حتی را بعدا به اسم خودشان منتشر می

 کنند. مثاًل در فصلی که در مورد وجود غلط اماليی دررعايت نمی

کند، ادعاهای ايشان کشف خودشان نیست، بلکه قرآن صحبت می

چندين سال، قبل از تولد دکتر! سها، شخصی مسیحی عرب به نام 

ر دادی )بنده خدا و بنده فادی، يعنی سیدنا عیسی( عبداهلل عبدالف

آيا قرآن معصوم »  "هل القرآن معصوم؟"کتابی تحت عنوان: 

 «. است؟

دکتر! سها اشکالتی که به زعم خودش از آيات قرآن که در       

سال قبل اين 20تضاد با علوم روز است را کشف کرده است، ولی 
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» در کتابش تحت عنوان:  مسیحی، 1شبهات را دکتر ويلیام کمپبل

 ذکر کرده اند.« قرآن و انجیل در پرتو علم روز

میالدی مناظره ای بر همین عنوان  2000همچنین در سال         

صورت گرفت و همه 2بین دکتر ويلیام کمپبل و دکتر ذاکر نايك

شبهات پاسخ داده شدند، همانطور که همه شبهات عبدالفادی را 

 .3اب داده اندقبال علمای اسالمی جو

بهتر است به اصل مطلب برگرديم، همانطور که گفتیم     

شبهات ملحدين از قرآن بر اين اساس است که چیزی از قرآن 

بر ها آن دانند، فقط چند مقاله ضد قرآنی خوانده اند و علمنمی

 همین مقدار است.

 :4گويدبه عنوان مثال حجت الحاد و المحدين سها می  

                                                           
1. William C. Campbell 

2. Dr.Zakir naik 

به عنوان مثال، نقد ايراد نحوی از قرآن،اثر استاد مصطفی حسینی  .3

 طباطبائی)حفظه اهلل(
 885، صفحه93نقد قرآن دکتر سها، ويرايش دوم .4
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ب ه جن و مالئکه و غول و شیطان نیز در میان اعرا...اعتقاد ب"

 گذاررايج بوده و به اسالم راه يافته است، بر اين اساس محمد بنیان

الم توحید و معاد نبوده است، بلکه آنرا از محیطش گرفته و وارد اس

 "کرده است.

 

 (کافر همه را به کیش خود پندارد.)

     

 بله چون جناب سها خود به اهلل و مالئکه و شیطان اعتقاد    

و  کند که مردم در دوران جاهلیت هم بايد به اهللندارد، احساس می

ه و بودنند، و پیامبر صلی اهلل علیمالئکه و شیطان و معاد کافر می

کرد، ولی نکته را از الحاد به اسالم هدايت میها آن سلم بايد

در اسالم ذکری از غول نشده است که پیامبر  عجیب اين است که

ر آنرا از محیط عربستان کپی کرده باشد، و اينکه در کجای قرآن د

 مورد غول صحبت شده است، جای تعجب دارد.

داند، ولی جناب دکتر! هنوز فرق بین مشرك و ملحد را نمی

شدند، اعراب جاهلی مشرك بودند، يعنی برای اهلل شريك قائل می

 بودند که منکر وجود خداوند باشند.ملحد ن
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 منکران وجود خالق

اين گروه منکر وجود خالق و رستاخیز و بازگشت به سوی      

ن گفتند: طبیعت زنده کننده و دهر )زمانه( از بیاهلل بودند و می

 برنده است.

 خوانیم:در قرآن کريم در مورد اين طايفه می

حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا يُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا 

 1وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِْن عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

زندگانی اين دنیا چیزی جز زندگانی و مرگ  :گويندو می»

 و آنان بدين پندار بردنیست و چیزی جز زمانه ما را از بین نمی

 «یچ دانشی ندارند مگر اينکه گمان )باطل( دارند.خود ه

 ربوبیان و یا باورمندان به خدا

اين دسته به خدا و وجود خالق اعتقاد داشتند، ولی      

 کردند.رستاخیز و انبیا و اديان را انکار می

                                                           
 24جاثیه، . 1
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 آيات بسیاری در قرآن در مورد اثبات قیامت وجود دارد که به 

 کنیم.خودداری میها آن کرعلت عدم انحراف از موضوع از ذ

 

 مشرکان

يی را هااين دسته به وجود خالق اعتقاد داشتند، اما بت      

کردند که شريك اهلل )سبحانه و تعالی( قرار داده بودند و گمان می

 ند.شفاعت کننده آنان در نزد اهلل )سبحانه و تعالی( هستها اين بت

 خوانیم:در قرآن کريم پیرامون مشرکان می

 1مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

ر تکنیم جز اينکه ما را به خدا نزديك و ما آنان را عبادت نمی»

 «.کنندمی

 

                                                           
 3. زمر، 1
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 قائلین به وجود دخترانی برای اهلل

گفتند که اين دسته به خدا و مالئکه اعتقاد داشتند، ولی می    

 فرشتگان دختران خدا هستند. 

 خوانیم:در قرآن کريم در مورد اعتقادات اين جماعت می

 1وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اْلبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَْشتَهُونَ

و برای خدا دخترانی قرار دادند و خداوند پاك است از چیزی »

 «.که آنان آرزو دارند

 

 یهود و نصاری

 نیست.در مورد اعتقادات اين دسته نیازی به تفضیل 

 

                                                           
 57. نحل، 1
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 حنیفان عرب

ها تباين دسته به اهلل تعالی اعتقاد داشتند و از پرستش         

 دانستند.کردند و خود را پیرو ابراهیم نبی میخوداری می

     

 اعتقادات و عادات دوران جاهلی

پس معلوم شد که اعراب دوران جاهلی به اهلل و مالئك اعتقاد 

ه اند، پس دلیلی وجود ندارد کداشتند و منکر وجود خداوند نبوده 

د، هرکس به اهلل معتقد باشد، پیامبر قرآن را از آن کپی کرده باش

در ثانی: بر همه مسلمین واجب است که به انبیاء گذشته پیش از 

را تصديق کنند، يعنی ها آن اسالم ايمان بیاورند و کتب آسمانی

د، د بوده انايمان داشته باشند که قرآن و انجیل و زبور وحی خداون

دچار تحريف شده اند.( پس اگر بخشی از تورات يا ها )ولی بعد

ز انجیل با قرآن شبهات داشته باشد، به اين دلیل نیست که قرآن ا

تورات و يا انجیل کپی شده است، بلکه بدين معنی است که منبع 

آن بخش از تورات و قرآن کريم مشترك هستند و هر دو بخش، 

 تند.وحی اهلل متعال هس
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 کسانی که ادعا دارند قرآن از محیط عربستان کپی برداری     

در صورتی درست خواهد بود که در قرآن ها آن شده است، حرف

ی اعراب در آن تجلی هاآرزو وها مسائل روزمره اعراب و افسانه

 کرد.پیدا می

ز کردند، پس بايد ذکر زيادی امثالً اعراب در بیابان زندگی می

شد، ولی هیچ خاشاك صحرا و يا مارمولك در قرآن میخس و 

 ذکری از اين موارد در قرآن نیست.

 مثالً خیلی از اسالم ستیزان ايرانی از مسلمین صدر اسالم به

 کنند.عنوان سوسمار خور ياد می

پس چرا خبری از سوسمار در قرآن نیامده است با آنکه بخش 

 داد؟؟را تشکیل میها آن مهمی از رژيم غذايی

خوردند و يا قرآن از محیط يا اعراب واقعا چنین چیزی را نمی

 خود تاثیر نپذيرفته است، بلکه بر محیط خود تاثیر گذاشته است.

 

گويد: )به نظر من پیامبر، به عمد داستان می 884در صفحه 

آمدن ابراهیم و فرزندش اسماعیل به مکه را و بنیان گذاری کعبه 
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رده است، تا نشان دهد خودش از نسل توسط آنان را اظافه ک

 ابراهیم است.(

 گرچه ادعايی بدون سند است و ارزشی ندارد، اما ابوجهل زمان 

ه از بداند، پیامبر برای اثبات اينکه از نسل ابراهیم نبی است نینمی

تغییر عمدی )به فرض( نداشت، چرا که قريشیان از قبل اصل و 

د )وی اسماعیل را به جای گويدانستند، سپس مینسب وی را می

 اسحاق گذاشت، تا افتخار قربانی شدن را به جد خود نسبت دهد!!(

ا ردکتر شما که در باال گفتید داستان آمدن ابراهیم و اسماعیل 

به عمد تغییر داده است تا نشان دهد خودش از نسل ابراهیم 

است!! اگر ادعای شما درست است، پس چرا از همان اول به جای 

 عیل همان اسحق را قرار نداد که مجبور نشود چیزی را تغییراسما

 رسید؟؟دهد؟آيا از طريق اسحق به نسل به ابراهیم نمی

داند، ثانیا جناب صاحب نظر در علم حديث و علوم اسالمی، نمی

تفاخر به اصل و نسب جايز نیست، و پیامبر خود از تفاخر به نسب 

بر که خود را سرمشق و ،! چگونه ممکن است پیام1نهی کرده اند

                                                           
، صحیح مسلم حديث 5116، سنن ابو داود، حديث 3995سنن ترمذی، حديث 1

934 
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معلمی برای جهانیان معرفی کرده بود، اين کار را انجام دهد؟ در 

 حالی تفاخر به نسب را نهی میکردند؟

های غیر توراتی مانند اصحاب کهف، گويد: )داستاندر ادامه می

 ذوالقرنین، و ... در اشعار عرب جاهلی وجود داشتند.(

ها در محیط عربستان منظور دکتر اين است، که اين داستان

 کپی کرده است.ها آن را ازها بوده و پیامبر اين داستان

برای رد اين ادعای بی اساس کافی است که به سوره مبارکه 

 کهف و شرح نزول آن با اسناد صحیح مراجعه کنیم.

اگر مردم جاهلیت در مورد اصحاب کهف و ذوالقرنین 

 کردند؟؟پیامبر سوال میها آن دانستند، چرا در مورد داستانمی

 .چنانچه اين ماجرا را، بارها در سوره مبارکه کهف خوانده ايم

 

: )در قرآن هیچ 1گويددکتر! سها، در ابتدای اين فصل می

صحبتی از پیامبران غیر عرب و غیر يهودی در قرآن نشده است، 

مثال صحبتی از زرتشت ايرانی و پیامبران هندو نشده است، و اين 

                                                           
 885، صفحه 93نقد قرآن دکتر سها، ويرايش دوم .1
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دهد اطالعات پیامبر متکی به تورات و محیط عربستان نشان می

 است.(

سبحان اهلل واقعا مايه حیرت است، در سراسر کتاب مشاهده 

هايی را از کتب چینی و بودايی و کنیم که، جناب دکتر! رفرنسمی

شود که پیامبر اين دهد، و مدعی میيونانی و هندو ...ارائه می

شود که است،  اما اينجا مدعی می مطالب را از آن منابع کپی کرده

اطالعات پیامبر متکی به تورات و محیط عربستان است، همچنین، 

يکی از اصحاب پیامبر، سلمان فارسی بود که با زرتشت آشنايی 

کنند، پیامبر ايم ملحدين ايرانی، ادعا میداشت، حتی بارها ديده

همین  قرآن را از او آموخته است!! از طرفی جناب سها خود در

فصل، اعتراف کرد که پیامبر قبل از نبوت، رئیس کاروان تجاری ام 

ی مختلفی هاالمومنین خديجه بوده است و به کشورها و سرزمین

ی مختلفی آشنا شده است، جدا از اين، هاسفر کرده و با فرهنگ

گفته بود:  21جناب سها فراموش کرده است که در ابتدای فصل 

ر جايگاه بسیار مناسبی از نظر ارتباط با )که مکه در دوران پیامب

ها و سنن مختلف داشت، همچنین مکه دارای تاجران فرهنگ

ی دور از جمله ايران و روم... سفر هابزرگی بود که به سرزمین
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کردند.( بالخره کدام را بپذيريم؟ اينکه اطالعات پیامبر متکی می

ها و سنتا هبه تورات و محیط عربستان است؟ يا در مورد فرهنگ

 ی مختلف اطالع داشت؟هاو سرزمین

ن برخالف ادعای آقای سها، پیامبر کامال از وجود زرتشت و اديا

 ديگر، باخبر بود.

کند: در مدارس دينی درس دکتر در مقدمه کتاب عرض می   

خوانده است و در علوم مختلف اسالمی صاحب نظر شده بود، اما 

 داند که در مورد پیامبر بودن و يا نبودن زرتشت اختالف هستنمی

 تواند با قطعیت او را پیامبر بداند، فتامل.و کسی نمی

 

ذيل رد معجزه  1ناقض خودجناب دکتر! در يکی از ادعاهای مت    

نکته ديگر که اين داستان هم هیچ »... گويد: سلیمان نبی می

 «سندی ندارد،حتی در عهد عتیق هم نیامده است.
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کلیه مباحث مربوط به خلقت بشر »...گويد: می1اما در جای ديگر

در مورد نوح، ابراهیم، يعقوب، يوسف، موسی، بنی اسرائیل، داوود 

 «ء، به طرز باور نکردنی مشابه تورات است.و انبیا سلیمانو 

گويد: خبری از سلیمان و سبحان اهلل جناب دکتر! يك جا می

گويد: که معجزاتش در تورات نیست، ولی درجای ديگری می

داستان سلیمان در قرآن بسیار شبیه به تورات است، پس پیامبر 

 از آن کپی کرده است.

م که آيا داستان پرسیحال از جناب سها و همفکرانش می

 سلیمان در تورات وجود دارد يا ندارد؟

شود داستان سلیمان در تورات وجود نداشته باشد، ولی مگر می

 بعدا پیامبر آن را از تورات کپی کرده باشد؟

 احکام

احکام قضايی اسالم عمدتا »که  2شودجناب دکتر! مدعی می

بسیار خشونت آمیز هستند، نیز در محیط عربستان و هم در 
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تورات وجود دارند، به عنوان مثال رجم و بريدن دست و قصاص و 

»... 

 

 شبهه: حکم قرآن و تورات در بحث سنگسار

شود که مدعی می 1جناب دکتر! در فصلی مربوط به منابع قرآن

رجم در قرآن وجود دارد و چون رجم )سنگسار( در تورات هم 

 وجود دارد، پس قرآن از تورات کپی شده است.

سبحان اهلل هذا بهتان العظیم، من از جناب دکتر! سها و 

پرسم در کدام آيه قرآن صحبتی از حکم رجم و يا همفکرانش می

 سنگسار شده است؟ 

صحبتی از رجم و سنگسار نشده است،  در هیچ آيه ای از قرآن

، و اين 2و نکته جالب اينکه حکم سنگسار در تورات وجود دارد

 نشانگر اين است که قرآن از تورات کپی نشده است.
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در بخش ديگری از تورات کتاب تثنیه حکم عجیبی وجود 

 :!!1دارد

اگر کسی را پسری سرکش و فتنه انگیز باشد که سخن پدر و »

 د را گوش ندهد و هر چند او را تاديب نمايند ايشانسخن مادر خو

ه را نشنود، پدر و مادر او را گرفته و نزد مشايخ شهرش به درواز

 ملحه اش بیاورند.

و به مشايخ شهرش گويند: اين پسر ما سرکش و فتنه انگیز 

شنود و مسرف و میگسار است، پس جمیع نمی است، سخن ما را

تا بمیرند، پس بدی را از  ر کنندسنگ سنگسااهل شهر او را به 

میان خود دور کرده ای و تمامی اسرائیل چون بشنوند، خواهند 

 «ترسید.

توانند می گويد که پدر و مادربله اين بخش از تورات می      

پسر سرکش خود را سنگسار کنند!! اصال و ابدا نه در قرآن و نه 

 درفقه اسالمی خبری از اين بخش نیست.

سنگسار در تورات فقط مربوط به اين موراد نیست، بلکه البته 

 به عنوان مثال: 1حتی حکم سنگسار حیوانات نیز ذکر شده است

                                                           
 29و  28آيات  21تورات، کتاب خروج، باب .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3216 

 

 گاو و هر گاه گاوی به شاخ خود مردی يا زنی را بزد که او بیمرد»

را البته سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بی گناه 

 باشد.

 بود و صاحبش آگاه بود واخ زن میو لیکن اگر گاو قبل از آن ش

و  آن را نگاه نداشت، او مردی يا زنی را کشت گاو را سنگسار کنند

 «صاحبش را نیز به قتل رسانند.

 طبق معمول خبری از اين حکم در قرآن و فقه اسالمی نیست.

 

 شبهه: شباهت قصاص در تورات و قرآن

ز امام اما در مورد قصاص در تورات و قرآن، گفتاری زيبا ا

 کنیم:شافعی )رحمه اهلل( را نقل می

وقال الشافعی فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول )

کان فی أهل االنجیل إذا قتلوا العقل ولم يکن فیهم قصاص وکان 
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فی أهل التوراة القصاص ولم يکن فیهم دية فحکم اهلل عزوجل فی 

                1(ء اهللالقصاص إن شاهذه االمة بأن فی العمد الدية إن شاء الولى أو 

گويد: از يکی از اهل علم شنیدم می امام شافعی )رحمه اهلل(»

داد قصاص گفت: اهل انجیل حکم کسی که قتل را انجام میکه می

شد شد. ولی اهل توارت اگر کسی قتلی انجام میداد قصاص مینمی

حکم را قرار و ديه ای وجود نداشت، اما اهلل عزوجل در اين امت 

داده است که اگر کسی قتل انجام داد، ان شاء اهلل ديه گرفته 

شود، و يا ان شاء اهلل بخشیده شود، يا ان شاء اهلل قصاص میمی

 «شود.می

مدعای اين حرف امام شافعی )رحمه اهلل( اين گفتار از تورات 

 :2است

و هیچ فديه به عوض قاتل جانی که مستجب قتل است »

 «ه او البته کشته شود.مگیريد بلک
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 شبهه: سوزاندن انسان در تورات و در قرآن

 :1يکی ديگر از احکام تورات سوزاندن! است

و اگر کسی مادرش و زنش را بگیرد، اين قباحت است، او و »

 «ايشان را به آتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتی نباشد.

اخته و دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی عصمت س»

 «باشد، پدر خود را بی عصمت ساخته است، به آتش سوخته شود.

شويم که هرکس با زنی و دخترش زنا کند، با دقت متوجه می

شود و هر دختر کاهنی که زنا کند و به فحشا اشتها سوزانده می

 شود.داشته باشد، سوزانده می

حال ما از جناب سها و همفکرانش سوال داريم که در کدام آيه 

 از قرآن حکم به سوزاندن انسانی شده است؟

حتی اکثريت فقهای اسالمی با استناد به احاديث صحیحه 

 دانند، چرا که رسول اهلل صلی اهللرا جايز نمیها سوزاندن انسان

 علیه و سلم فرموده است:

                                                           
 9آيه  21، باب 14آيه  20تورات، کتاب الويان، باب  .1



 نقد کتاب سها کاری از گروه عباد الرحمان

  
 

3219 

 

آتش عذاب اهلل است جايز نیست با عذاب اهلل کسی را عذاب » 

 «داد.

 ایی گله هاشبهه: کشتار

در تورات، تقريبا برای هر جرمی حکم قتل وکشتار ذکر شده 

 :1است

ه و هرکه پدر يا مادر خود را زند، هر آينه کشته شود، و هر ک»

آدمی را بدزد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هر آينه 

کشته شود، و هرکه پدر يا مادر خود را لعنت کند هر آينه کشته 

 «شود.

 ات، هر کس پدر و مادر خود را کتك بزند و يابله طبق حکم تور

 شود.لعنت کند، سريعا کشته می

ولی در اسالم با توجه به قباحت انجام عمل توهین به پدر و 

ولی حکم هیچ يك از اين موراد کشتار ها آن مادر و کتك زدن

 نیست.
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 ی حکم دزدی در قرآن و توراتهاشبهه: شباهت

ع رات و قرآن، بايد به هر دو منبدر مورد شباهت احکام تو     

 مراجعه کرده و سپس هر دو را مقايسه کرد، ما ابتدا به حکم دزد

 کنیم:در تورات مراجعه می

 يافت دستش در يا بفروشد را او و بدزدد را آدمی هرکه و» 

 .«1شود کشته آينه هر شود،

 :گفت کرده، خطاب را موسی خداوند و

 همسايه به و ورزد، خداوند به خیانت و کند، گناه کسی اگر» 

 مال يا شده، دزديده چیز يا رهن يا امانت دربارة گويد، دروغ خود

 آن درباره يافته، را گمشده چیز غصب نمايد، يا را خود همسايه

 که کارهايی از کدام هر در بخورد، دروغ قسم و گويد، دروغ

 شود، مجرم ورزيده، گناه چون پس.کن،  گناهها آن در شخصی

 امانت به او نزد آنچه يا نموده غصب را آنچه يا دزديده که را آنچه

 هر بنمايد، يا است، رد يافته که را شده گم چیز آن يا شده سپرده

 بنمايد، رد را مال اصل هم خورده، دروغ قسم آن درباره که را آنچه
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 بدهد، در مالکش به را آن کرده، اضافه آن بر را آن يك پنج هم و

 «.1باشد شده ثابت او جرمکه  روزی

 

 همچنین آمده است که:

اگر کسی گاوی يا گوسفندی بدزد و آن را بکشد يا بفروشد،   »

به عوض گاو پنچ گاو و به عوض گوسفند بدهد، اگر دزدی در دخنه 

کردن گرفته شود و او را بزند بطوری که بمیرد باز خواست خون 

رای بکرد باز خواست خون برای او نباشد، اما اگر آفتاب بر او طلوع 

او هست البته مکافات بايد داد و اگر چیزی ندارد به عوض دزدی 

 که کرد فروخته شود.

و اگر چیزی دزديده شده از گاو يا االغ يا گوسفند زنده در 

 .«2دست او يافت شود دو مقابل آن را رد کند

 با دقت در آيات فوق در میابیم که: اگر دزد يك گاو بدزد و      

شود و اگر يك گاو بدزد و گاو از او گرفته می 5بفروشد، در عوض 

گاو از او  پس  2نفروشد به جرم دزدی دوبرابر مقدار دزدی يعنی 

شود و اگر چیزی برای پس دادن نداشته باشد، خود دزد گرفته می
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فروشند و اگر دزد در هنگامی دزدی توسط صاحب اموال را می

 او نیست. کشته شود هیچ کفاره ای بر

اين حکم تورات در مورد دزدی و قصاص آن بود و آنطور که ذکر 

شود و يا به همراه مال شد، بسته به نوع دزدی يا دزد کشته می

ن آبرابر  5شود يا تا دزدی يك پنچم اضافه بر آن از دزد گرفته می

 گیرند و امکان فروختن خود دزد نیز وجود دارد.را از او پس می

 

 سه حکم تورات با قرآنشبهه: مقای

 در قرآن در مورد حکم دزد ذکر شده است که:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَْيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مَِن اللَِّه 

 1وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَکِیمٌ

ه بدست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند »

 « عنوان يك مجازات الهی قطع کنید، وخداوند چیره و حکیم است.

 گذاريم.حال قضاوت شباهت بودن حکم را بر عهده خواننده می
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 1البته در تورات نیز حکم قطع دست ذکر شده است:

ن يکی پیش آيد تا اگر دو شخص با يکديگر منازعه نمايند و ز»

شوهر خود را از دست زنده اش رها کند و دست خود را دراز کرده 

م و عورت او را بگیرد، پس دست او را قطع کن و چشم تو بر او ترح

 «نکند.

پس اين همان قطع کردن دستی بود که جناب سها ادعا داشت 

 در قرآن از تورات کپی برداری شده است؟!

ورت حکم قطع دست ذکر شده در تورات برای لمس کردن ع

 است!! و در قرآن برای دزدی، پس شباهت اين دو در کجاست؟

شبهه: مقایسه احکام تورات و قرآن در مورد شناسایی 

 زناکار

 2دهدتورات برای مشخص کردن زنا کار روش جالبی را ارائه می

 که خالصه آن چنین است:
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 و کند مخلوط مقدس آب با را عبادتگاه غبار از مقداری کاهن »

 داده زن به آب اين گردد ومی تبديل تلخ لعنت آب به آب اين

 مورد و شودمی نازا و متورم شکمش باشد کرده زنا او شود، اگرمی

 دمان خواهد پاك باشد نکرده زنا اگر ولی گیرد،می قرار مردم لعنت

 «شود. دار بچه تواندمی و

زنا کار بود اين روش ذکر شده تورات برای مشخص شدن زن 

 ولی در قرآن برای شناسای زنا کار روش کامال متفاوت است.

شاهد و لعان رو ويراستار محترم  4بخش مربوط به شهادت »

 «اضافه کن

 

 شبهه: حکم کار کردن در روز مقدس

طبق آئین يهود روز شنبه روز مقدس است و طبق آئین اسالم 

 روز جمعه روز مقدس است.

کسی که در روز شنبه مشغول به انجام ولی طبق حکم تورات 

 شود:کار باشد، اينگونه مجازات می
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 و چون بنی اسرائیل در صحرا بودند کسی را يافتند که در روز»

 کرد.سبت هیزم جمع می

ی کرد او را نزد موسو کسانی که او را يافتند که هیزم جمع می 

 رون و تمامی جماعت آوردند.هاو

چه  د، زيرا که اعالم نشده بود که با ویو او را حبس نگاه داشتن

 بايد کرد.

و خداوند به موسی گفت: اين شخص البته کشته شود تمامی 

 جماعت او را بیرون از لشکر گاه با سنگها سنگسار کنند.

پس تمامی جماعت او را بیرون از لشکر گاه آورده او را سنگسار 

 .«1کردند و بمرد چنانکه خداوند به موسی امر کرده بود

 ولی  دقیقا برعکس در اسالم فقط در هنگام نماز جمعه بايد به

 والل نماز رفت و بعد از نماز و قبل از نماز جمعه هر گونه اشتغال ح

 کار و تفريح جايز است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودَِی لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى  

فَِإذَا قُِضیَِت  (9)ذِکْرِ اللَّهِ َوذَرُوا اْلبَیْعَ ذَلِکُمْ خَْیرٌ لَکُمْ إِنْ کُْنتُمْ تَعْلَمُونَ 
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 فَضْلِ اللَّهِ وَاْذکُرُوا اللَّهَ کَثِیًرا الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِی اْلأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

 1 لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

 ای مومنان!هنگامی که روز آدينه برای نماز جمعه اذان گفته» 

شد.به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را  رها 

که  ( آنگاه9کنید.اين برای شما بهتر و سودمند تر است.اگربدانید )

ه شد، در زمین پراکنده گرديد و به دنبال روزی خدا نماز خواند

 (.«10برويد.و خدا را بسیار ياد کنید.تا اينکه رستگار شويد )

 

 شبهه: حیوانات حرام گوشت در تورات

چیز مکروه مخور، اين است حیواناتی که بايد بخوريد:  هیچ»

 گاو،گوسفند، بز و آهو و غزال و گور و ريم و گاو دشتی و مهات

و هر حیوان شکافته سم که سم را به او حصه شکافته دارد، و 

نشخوار کند، آن را از بهايم بخوريد، لیکن از نشخوار کننده گان و 

و ونَك، زيرا که  خرگوششکافته سم اينها را مخوريد: يعنی شتر و 
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نیستند، اينها برای شما نجس  کنند، اما شکافته سمنشخوار می

 .«1هستند

در متن فوق، در میابید که خوردن گوشت شتر با اندکی دقت 

 طبق رای تورات حرام است.

ولی برعکس در اسالم خوردن گوشت شتر حالل است و جالب 

تر اينکه خرگوش را در میان حیوانات نشخوار کننده ذکر کرده 

 است.!!!

همین کتاب و همین بخش در بخش پرندگان حرام  15در آيه 

 گوشت ذکر شده است:

 «و جغُد و مرغ دريايی و باز به اجناس آنغ شتر مر و»

در آيه فوق ذکر شده است که گوشت شتر مرغ حرام است، در 

 حالی که در اسالم اينگونه نیست.
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 شبهه: شباهت داستان انبیا در قرآن با تورات

کلیه مباحث مربوط به خلقت بشر در : »1گويددکتر سها می    

و  داوودبنی اسرائیل،  موسی،ابراهیم، يعقوب، يوسف، ، نوحمورد 

 «و انبیاء به طرز باور نکردنی مشابه تورات است. سلیمان

ما برای پاسخ دادن به سبك دکتر سها که فقط ادعا کردن      

با  کنیم، بلکه داستان انبیاء در تورات رابدون منبع است، عمل نمی

ذکر کتاب و باب و آيه با داستان همان نبی در قرآن مقايسه 

 گذاريم.کنیم و قضاوت را بر عهده خواننده میمی

 

 شبهه: داستان نوح در تورات و قرآن

ی طوالنی است که در هاداستان طوفان نوح از داستان     

ز اکتاب پیدايش )اولین کتاب  9تا باب  6تورات ذکر شده و از باب 

 شود.اسفار خمسه( را شامل می
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بسیار است و هر  و خداوند ديد که شرارت انسان در زمین»

تصور از خیالهای دل وی محض شرارت است و خداوند پشیمان 

شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل محزون گشت و 

خداوند گفت: انسان را که آفريدم از روی زمین محو سازم انسان و 

بهايم و حشرات و پرندگان هوا را، چونکه متاسف شدم از ساختن 

نظر خداوند التفات يافت، اين است پیدايش ايشان، اما نوح در 

نوح، نوح مردی عادل بود و در عصر خود کامل و نوح با خداوند راه 

 .«1رفتمی

شويم که يك کلمه از اين مطالب به با کمی دقت متوجه می     

غیر از عادل بودن سیدنا نوح در عقیده اسالم و قرآن کريم جای 

 ندارد.

دن خداوند به پشیمان شدن طبق و تجسیم خداوند و متهم کر

 .2عقیده اسالم کفر صريح است

در آيات بعدی در مورد اندازه و ارتفاع و طول و طريقه     

کند که به علت طوالنی شدن متن از ساختن کشتی صحبت می

                                                           
 9تا  5آيات  6کتاب پیدايش باب  .1

 فتاوی اهل سنت وجماعت،بحث تجسیم و صفات اهلل. .2
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کنیم، ولی از اين موارد نیز ذکری در قرآن ذکر آن خودداری می

 نشده است.

 که : 1در تورات ذکر شده است

سازم و به کشتی در خواهی می لکن عهد خود را با تو استوار»

از جمیع تو و پسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت با تو، آمد 

حیوانات از هر ذی جسدی جفتی از همه به کشتی در خواهی آورد، 

 «تا با خويشتن زنده نگاه داردی نر و ماده باشند.

از موجودات  گويد:بخش دوم کمی شبیه به قرآن است که می

 دو جفت را انتخاب کن، اما بخش اول هچ شبهاتی به قرآن ندارد.

 

 :2گويدتورات در مورد مدت طوفان نوح می

آمد و آب همی افزود و کشتی و طوفان چهل روز بر زمین می»

 «را برداشت که از زمین بلند شد.

                                                           
 19و  18،آيات 6تورات،کتاب پیدايش، باب  .1

 17، آيه 7تورات، کتاب پیدايش، باب  .2
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 روزه باران نشده است و 40در قرآن به هیچ وجه ذکری از بارش 

 خبر در قرآن وجود ندارد.اين 

تورات در مورد سرگذشت سیدنا نوح، بعد از بارش باران 

 :1گويدمی

و آب رفته رفته از روی زمین برگشت و بعد از انقضای صد »

پنچاه روز آب کم شد، و روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوههای 

شد و در آرارات قرار گرفت، و تا ماه دهم آب رفته رفته کمتر می

ی کوهها ظاهر گرديد، و موافق شد بعد از هاروز اول از ماه دهم قله

چهل روز که نوح دريچه کشتی را ساخته بود باز کرد، و زاغ را رها 

بود، تا آب از زمین خشك کرد، او بیرون رفته بود و در تردد می

شد، پس کبوتر را از نزد خود رها کرد تا ببیند که آيا آب از روی می

ده است؟ اما کبوتر نشمینی برای کف پای خود نیافت، زمین کم ش

زيرا که در تمام روی زمین بود، نزد وی به کشتی بازگشت پس 

دست خود را دراز کرده آن را گرفته و نزد خود به کشتی درآورد، و 

هفت روز ديگر نیز درنگ کرده باز کبوتر را از کشتی رها کرد، و در 
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رگ زيتون تازه در منقار وی وقت عصر نزد وی برگشت، و اينك ب

 است.

پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده است، و هفت  

ی روز ديگر نیز توقف نموده کبوتر را رها ساخته و او ديگر نزد و

برنگشت، در سال ششصت و يکم در روز اول از ماه اول، آب از 

روی زمین خشك شد، پس نوح پوشش کشتی را برداشته، 

وی زمین خشك بود، و در روز بیست و هفتم از نگريست اينکه ر

ماه دوم، زمین خشك شدو آنگاه خداوند نوح را مخاطب ساخته 

 گفت: از کشتی بیرون شو تو و زوجه ات و پسرانت و ازواج پسرانت

 «با تو.

به طور خالصه ذکر شده است که يك سال و چندين شبانه        

دند اند، کالغ را رها کر روز کشتی بر روی کوه بوده و منتظر مانده

 ده وتا برايشان از خشکی خبر بیاورد، بعدا کبوتر را دو بار رها کر

 بعد از مدتی از کشتی خارج شد.

داستان »نکته جالب اينکه، بر خالف گفته دکتر!سها که گفت: 

ه يك کلم« نوح در تورات به طرز باور نکردنی به قرآن مشابه است.

 ود ندارد.هم از اين آيات در قرآن وج
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از » نکته جالب تر  اينکه، در اين بخش گفته شده است که 

 «کشتی بیرون شو تو و زوجه ات و پسرانت و ازواج پسرانت با تو

و کوچکترين ذکری از پسر غرق شده سیدنا نوح در تورات 

 .1نیست، ولی در قرآن ذکر شده است

از  در تورات در مورد سر گذشت سیدنا نوح، بعد از بیرون آمدن

 که: 2کشتی ذکر شده است

گردانم که بار ديگر هر ذی و عهد خود را با شما استوار می»

جسدی از آب طوفان هالك نشود و طوفان بعد از اين نباشد که 

زمین را خراب کند، و خدا گفت: اينست نشان عهدی که من 

سل بندم در میان خود و شما و همه جانورانی که با شما باشند، نمی

ی گذارم و نشان آن عهدل تا به ابد، قوس خود را در ابر میبعد نس

 «که در میان من و جهان است خواهد بود.

                                                           
 43و 42سوره مبارکه هود،آيات  .1
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طبق اين متن خداوند رنگین کمان)قوس( را بدين جهت خلق 

گر کرده است تا به مانند عهدی میان او و جهانیان باشد که بار دي

 طوفانی رخ ندهد!!!!

 یست.ذکری از اين تحريفات نیز در قرآن ن

 :1آيدهمچنین در ادامه می

و نوح به فالحت زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود و »

شراب نوشیده و مست شد و در خیمه خود عريان گرديد، و حام 

ر پدر کنعان برهنگی پدر خود را ديد و دو برادر خود را بیرون خب

داد و سام و يافث ردا را گرفته بر کتف خود انداختند و پس پس 

ه ته برهنگی پدر خود را پوشانیدند و روی ايشان باز پس بود، کرف

برهنگی پدر خود را نديدند، و نوح از مستی به هوش آمده، 

دريافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود، پس گفت: کنعان 

 «ملعون باد! برادران خود را بنده بندگان باشد.
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ت در تورات اسبا دقت در اين آيات که اتفاقا پايان داستان نوح 

گويد: سیدنا نوح بر اثر خوردن شراب متوجه خواهیم شد، که می

 مست شده است و برهنه شده است و...

 ولی حتی يك کلمه از اين داستان در قرآن ذکر نشده است.

با بررسی آيات قرآن و تورات در قضیه  سیدنا نوح تنها نکته 

 "سم نوحا"مشترك و مشابه اين کتاب، يك چیز است و آن هم 

 است.

تواند خود تورات را با قرآن گويد، میهر کس خالف اين را می

 مقايسه کند و خود نتیجه گیری کند.

در قرآن ذکر شده است که يکی از پسران نوح همراه با کافران 

 ،  ذکری از اين مورد در تورات نیست.1شودهالك می

ا در قرآن در مورد همسر نوح هم ذکر شده است که همراه ب

، ولی باز در تورات خبری از اين مورد 2شودکافران هالك می

 نیست.
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در تورات فقط گفته شده است که نوح و فرزندان و همسر و 

زنان فرزندانش در کشتی همراه او بودند، ولی در قرآن صراحتا 

 .1کند که با او در کشتی بودندوجود يارانی را برای نوح ذکر می

سال  950کل سن حضرت نوح  در تورات گفته شده است که

سال در  950، ولی در قرآن ذکر شده است که حضرت نوح 2است

 .3دعوت بود میان قوم خود مشغول

در تورات در مورد طول و عرض و شکل کشتی سخن گفته 

 ، اما در قرآن خبری از اين موارد نیست.4است

 

 شبهه: داستان ابراهیم علیه السالم در تورات و قرآن

داستان ابراهیم نبی در توارت بعد از ذکر شجره نامه       

شود، با توجه به طوالنی کتاب پیداش، شروع می 12طوالنی از باب ،

                                                           
 3سوره مبارکه اسرا، آيه  .1

 29، آيه9تورات، کتاب پیدايش، باب  .2

 14سوره مبارکه عنکبوت، آيه  .3

 15، آيه 6تورات،کتاب پیدايش، باب .4
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کنیم و فقط خالصه بودن داستان از ذکر همه داستان خودداری می

 ای از آن را ذکر خواهیم کرد:

ه که به ذکر شجر 27تا  22کتاب پیدايش، آيات  11در باب     

پردازد، اولین تفاوت را با قرآن مشاهده نامه ابراهیم نبی می

 کنیم:می

سال بزيست و ناحور را آورد و سروج بعد از و سروج سی»

آوردن ناحور دويست سال بزيست و پسران و دختران آورد و 

ردن ناحور بیست و نه سال بزيست و تارح را آورد و ناحور بعد از آو

ندگانی کرد و پسران و دختران آورد و تارح صد و نوزده سال ز

ست اران را آورد و اين هاتارح هفتاد سال بزيست و ابرام و ناحور و

 ران لوط راهاران را آورد وهاپیدايش تارح که تارح ابرام و ناحور و

 «آورد.

در اين آيات اسم پدر ابراهیم نبی تارح ذکر شده است، ولی      

در قرآن اسم پدر ابراهیم آزر ذکر شده است و حتی اگر طبق گفته 

برخی ديگر آزر را عموی ابراهیم نیز فرض کنیم، باز در تورات 

ذکری از اسم آزر در شجره نامه ابراهیم نبی نیست و اين اولین 

 تفاوت است.
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ها ذکری از کودکی و رشد نمو و خراب کردن بت در تورات هیچ

توسط ابراهیم نبی ذکر نشده است و داستان ابراهیم در تورات 

شود که همراه با برادر زاده خود لوط و درست از جايی آغاز می

شود، )به علت طوالنی همسرش ساره عازم مسافرت طوالنی می

مايل به  بودن داستان از ذکر آن خودداری کرده و هر فرد که

تواند به تورات، کتاب پیدايش، تحقیق و مطالعه بیشتر است می

 به بعد مراجعه کند.( ولی در قرآن به طور مفصل در مورد 12باب 

 توسط او بحث شده است. ها کودکی ابراهیم نبی و خراب کردن بت

 

 ، به طور خالصه16تا  1، آيات 16در تورات، کتاب پیدايش، باب

 ذکر شده است:

او را  ،اما سارای همسر اَبرام فرزندی برای وی نیاورده بود و»

خداوند مرا »پس سارای به اَبرام گفت:  م،جَر ناهاکنیزی مصری بود،

شايد به  ،پس به کنیز من درآی ،از آوردن فرزندان باز داشته است

، اَبرام به سخن سارای گوش گرفت، گردم واسطة او صاحب فرزندان

از سکونت اَبرام در سرزمین کنعان گذشته  پس زمانی که ده سال
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او را  ،جَر را گرفتههابود، سارای، همسر اَبرام، کنیز مصری خويش

جَر درآمد، و او باردار هابرام به، اَبه شوهر خود اَبرام به زنی داد

در بانوی خويش به  جَر دانست که باردار است،هاو چون ،گرديد

ظلمی که بر من »ه اَبرام گفت: آنگاه سارای ب، ديدة تحقیر نگريست

من کنیز خويش را به آغوش تو دادم، و او  ،رفته بر گردن تو باد

خداوند میان  ،نگردچون ديد باردار است، در من به ديدة تحقیر می

اينك اختیار کنیزت در »اَبرام به سارای گفت: «.تو و من داوری کند

پس سارای « با او بکن. ،هرآنچه در نظرت پسند آيد ،دست توست

َجر را نزد هافرشتة، جَر از نزد او گريختهاجَر بدرفتاری کرد، وهابا

و  ای که بر سر راه شور استچشمة آبی در صحرا يافت، چشمه

« روی؟ای و به کجا میجَر! کنیز سارای! از کجا آمدههاای»گفت: 

آنگاه فرشتة خداوند به « .گريزممن از نزد بانويم سارای می»گفت: 

و  «.نزد بانوی خويش بازگرد و زير دست او فروتن باش»و گفت: ا

را از ها آن نسل تو را بسیار افزون خواهم کرد چندان که»نیز گفت: 

اينك باردار »: و فرشتة خداوند وی را گفت« د.کثرت نتوان شمر

زيرا  بايد بنامی، و او را اسماعیل، هستی و پسری خواهی زاد

و مردی همچون خرِ ، ارا شنیده است خداوند فرياد مظلومیت تو
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دست او بر ضد همه، و دست همه بر ضد او ، وحشی خواهد بود

 «.و او جدا ازهمة برادران خويش ساکن خواهد بود خواهد بود،

ی تو خدايی هست»هاجَر نام خداوند را که با او سخن گفته بود، 

ه مرا را کآيا براستی در اينجا او »خواند، زيرا گفت:  بینیکه مرا می

 بیند، ديدم؟می

 چاه خدای’از همین رو، آن چاه، که میان قادِش و بارِد است، 

و  جَر پسری برای اَبرام بزاد،ها،امیده شد بیندای که مرا میزنده

و  اَبرام هشتاد.جَر زايید، اسماعیل نامیدهااَبرام پسر خود را که

 «د.جَر اسماعیل را برای او بزاهاشش ساله بود که

 

در اين داستان ذکر شده است که ساره همسر ابراهیم نبی بر   

کند و قصد بدی جر حسودی میهاهمسر ديگر ابراهیم نبی يعنی

 نسبت به او دارد، ولی هیچ خبری از اين موارد در قرآن نیست.
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 شبهه: داستان لوط نبی )ع( در تورات

 خوانیم:چنین می 1داستان لوط نبی را در تورات

شامگاهان، آن دو فرشته به سُدوم رسیدند، و لوط به دروازة »

به مالقات ايشان  ،چون لوط ايشان را بديد ،شهر نشسته بود

ای سرورانم، تمنا اينکه به »و گفت:  برخاست و روی بر زمین نهاد

 ،خانه بندة خود درآيید و پاهايتان را بشويید و شب را به سر بريد

پاسخ دادند: « گیريد.خويش را پی سپس بامدادان برخاسته، راه

ولی چون  «د.نه، بلکه شب را در میدان شهر به سر خواهیم بر»

او برايشان  ،اش درآمدندبسیار پای فشرد با وی رفتند و به خانه

اما ، خمیرمايه پخت و ايشان خوردندضیافتی به پا کرد و نانِ بی

، از جوان و پیش از آنکه بخوابند، مردان شهر، يعنی مردان سُدوم

آنان لوط را ندا ، پیر، همة مردم بدون استثنا، خانه را احاطه کردند

آن مردان که امشب نزد تو درآمدند، کجايند؟ »در داده، گفتند: 

لوط نزد آنان به درگاه « .آنان را نزد ما بیرون آور تا بديشان درآيیم

 نه، ای برادران»و گفت:  بیرون رفت و در را پشت سر خود بست،

                                                           
 38تا  1آيات  19کتاب پیدايش، باب  .1
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ببینید، من دو ، تمنا دارم که اين کار ناپسند را انجام ندهید ،من

بگذاريد آنان را نزد شما  ،انددختر دارم که با هیچ مردی نبوده

ولی با  ،بیرون آورم، و هر چه در نظرتان پسند آيد با آنان بکنید

اين مردان کاری نداشته باشید، چراکه زير سقف من پناه 

اين مرد آمد تا »و گفتند: « کنار برو.»دادند:  آنان پاسخ «د.انگرفته

نزد ما غربت گزيند، و اکنون داور ما شده است! اکنون با تو بدتر از 

شدّت هجوم بردند پس بر آن مرد يعنی لوط به« آنان خواهیم کرد.

ولی آن مردان دست خويش دراز ، و نزديك آمدند تا در را بشکنند

سپس د، آوردند و در را بستنرکرده، لوط را نزد خود به خانه د

کسانی را که به درگاه خانه بودند، از خرد و بزرگ، به کوری مبتال 

سپس آن دو مرد به لوط گفتند: ، کردند که از يافتِن دَر عاجز شدند

آيا کسی ديگر در اينجا داری؟ دامادان و پسران و دختران، و هر »

خواهیم اين مکان میزيرا  که را در شهر داری از اينجا بیرون ببر،

چراکه فرياد شکايت بر ضد مردمِ آن، نزد خداوند ، را نابود کنیم

بسیار بلند شده است، و خداوند ما را فرستاده تا آن را نابود 

پس لوط بیرون رفت تا با دامادان خود، که قرار بود با  ،کنیم

برخیزيد و از »بديشان گفت:  ،دخترانش ازدواج کنند، سخن گويد
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« .خواهد شهر را نابود کندکان بیرون رويد، زيرا خداوند میاين م

دمان، آن فرشتگان لوط سپیده، اما دامادان آن را مزاح پنداشتند

برخیز! همسر و دو دخترت را که در اينجا »گفتند:  را شتابانیده

و چون  ،حاضرند برگیر، مبادا شما نیز در مکافات شهر هالك شويد

خاطر شفقت خداوند بر وی، دان بهکرد، آن مرلوط درنگ می

دستان او و همسر و دو دخترش را گرفتند و او را بیرون آورده، 

آوردند، يکی از چون ايشان را بیرون می، خارج از شهر گذاشتند

به پشت سر منگريد،  ،برای حفظ جان خود بگريزيد»آن دو گفت: 

بادا ها بگريزيد، مو در هیچ کجای وادی مايستید! بلکه به کوه

ای سرورانم، چنین »لی لوط بديشان گفت: و« د.هالك شوي

و با حفظ جانم  ات در نظرت فیض يافته استينك بندها مباد

اما من توان آن ندارم به کوه  ،ایزرگ در حق من کردهب یمحبت

بین، آنجا شهری است بمیر، ب و گیرد بگريزم، مبادا اين بال مرا فرو

بگذار تا ، خت، و شهری کوچك استتوان به آن گرينزديك که می

آيا شهری کوچك نیست؟ پس جانم نجات خواهد  ،بدان بگريزم

آورم تا ات را نیز به جا میاين خواسته»او به لوط گفت:  ،يافت

اما زود به آنجا  شهری را که از آن سخن گفتی، واژگون نسازم
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رو، آن از همین « توانم کرد.جا نرسی، کاری نمیبگريز، زيرا تا بدان

چون لوط به صوعَر رسید، آفتاب بر زمین ، نامیده شد شهر صوعَر

نگاه خداوند بر سُدوم و عَمورَه گوگرد و آتش از ، آطلوع کرده بود

و آن شهرها و تمام وادی و همة  جانب خداوند از آسمان بارانید،

اما زن لوط به د، ساکنان شهرها و همة گیاهان زمین را واژگون کر

بامدادان، ابراهیم زود ، نگريست، و ستونی از نمك گرديدپشت سر 

برخاست و به همان جايی که در آن به حضور خداوند ايستاده بود، 

و چون به سوی سُدوم و عَمورَه و سراسر زمین وادی نظر ، رفت

افکند، ديد که اينك دود آن سرزمین همچون دود کوره باال 

ی وادی را نابود کرد، سان، آنگاه که خدا شهرهاديند، برومی

ها آن ابراهیم را به ياد آورد، و هنگامی که آن شهرها را که لوط در

ساخت، لوط را از میان آن واژگونی بیرون زيسته بود واژگون می

وط از صوعَر برآمد و با دو دخترش در کوه ساکن شد، زيرا از ، لآورد

ی پس با دو دخترش در غار ، ماندن در صوعَر هراسناك بود

پدر ما »روزی دختر بزرگ به کوچك گفت: ، سکونت گزيد

سالخورده گشته و در اين نواحی مردی نیست، تا به رسم همة 

بیا تا پدرمان را شراب بنوشانیم و با او همخواب ، جهان، به ما درآيد
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پس در همان شب، ، شويم تا نسلی از پدر خويش نگاه داريم

رگ رفته، با پدرش پدرشان را شراب نوشانیدند، و دختر بز

روز شد، همخواب شد و لوط از خوابیدن و برخاستن وی آگاه ن

ديشب من با پدرم همخواب »ديگر، دختر بزرگ به کوچك گفت: 

بنوشانیم، و تو با وی همخواب  بیا تا امشب نیز او را شراب ،شدم

پس آن شب نیز پدر خود را ، شو تا نسلی از پدرمان نگاه داريم

و دختر کوچك رفته، با وی همخواب شد و لوط  شراب نوشانیدند،

س هر دو دختر لوط از ، پاز خوابیدن و برخاستن او نیز آگاه نشد

 دختر بزرگ پسری بزاد و او را موآب، پدر خويش باردار شدند

دختر کوچك نیز پسری بزاد و ، او پدر موآبیان امروزی است ،نامید

 «.مروزی استاو پدر َعّمونیان ا ،نامید عَمّیاو را بِن

 فهمیم که همسر لوط هم همراه بابا دقت در اين آيات تورات می

لوط و دخترانش از عذاب نجات پیدا کرده است، در حالی که در 

قرآن صراحتا ذکر شده است: همسر لوط هم همراه با گناه کاران 

 عذاب داده شد.
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در اين بخش تورات داستان دروغین زنای لوط علیه السالم با 

دخترانش ذکر شده است، در حالی که حاشا يکی از انبیای الهی 

 چنین عملی را انجام دهد.

 شبهه: داستان اسحاق )ع( در تورات

 18تا  1آيات  22در مورد اسحاق در کتاب پیدايش  بخش 

 خوانیم:می

و اما ايامی چند پس از اين وقايع، خدا ابراهیم را آزموده، بدو »

پسرت را که يگانه »گفت: « لبیك»اسخ داد: پ« ای ابراهیم!»فرمود: 

داری، يعنی اسحاق را برگیر و به پسر توست و او را دوست می

هايی که به تو سرزمین موريا برو، و او را در آنجا بر يکی از کوه

پس، صبح زود،  ن،سوز تقديم کخواهم گفت، چون قربانی تمام

از نوکران خويش را ابراهیم برخاسته، االغ خود را زين کرد و دو تن 

سوز شکست و به با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمام

روز سوّم، ابراهیم ، سوی جايی که خدا به او گفته بود، روانه شد

آنگاه به نوکرانش ، چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور ديد

و  برويم،جا من با پسر بدان تا شما همین جا نزد االغ بمانید»گفت: 
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سوز را ابراهیم هیزم قربانی تمام «م.کرده، نزد شما باز آيیپرستش

برگرفته، بر پسر خويش اسحاق نهاد، و آتش و چاقو را به دست 

و اما اسحاق به پدرش ابراهیم ، رفتندخود گرفت، و هر دو با هم می

اين از آتش و هیزم، »گفت: « بله، پسرم؟»پاسخ داد: « پدر؟»گفت: 

پسرم، خدا »ابراهیم پاسخ داد: « سوز کجاست؟ة قربانی تمامولی بر

پس هر دو با هم « برة قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.

چون به جايی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در ، رفتندمی

آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید، و پسرش اسحاق را بسته، 

آنگاه دست دراز کرد و چاقو را ،گذاشت او را بر مذبح، روی هیزم

اما فرشتة خداوند از آسمان وی را ،گرفت تا پسر خود را ذبح کند

فرشته گفت:  «لبیك»پاسخ داد: « ابراهیم! ابراهیم!»ندا در داد: 

دانم دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنون می»

سرت را، از من دريغ ترسی، زيرا پسرت، آری يگانه پکه از خدا می

را ديد که  ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی «.نداشتی

ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته، قوچ را شاخهايش در بوته  با

 ،سوز تقديم کردگرفت و آن را به جای پسرش، چون قربانی تمام

نامید. و تا ‘ خداوند فراهم خواهد کرد’پس ابراهیم آن مکان را 
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فرشتة  ،بر کوهِ خداوند، فراهم خواهد شد»شود: یز گفته میامروز ن

خداوند »و گفت:  خداوند بارِ دوّم ابراهیم را از آسمان ندا در داد

فرمايد: به ذات خودم سوگند، از آنجا که اين کار را کردی و می

يقین تو را برکت به پسرت را که يگانه پسر توست دريغ نداشتی،

مچون ستارگان آسمان و مانند شنهای خواهم داد و نسلت را ه

های دشمنانشان را کنارة دريا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه

تو همه قومهای زمین برکت  و به واسطة نسل تصرف خواهند کرد،

  «ی.من گوش گرفت زيرا به صدای  خواهند يافت

 

در اين آيات صراحتا ذکر شده است که ابراهیم نبی        

خواهد قربانی که در حالی که در می فرزندش اسحاق علیه السالم

قرآن صراحتا ذکر شده است که ابراهیم نبی فرزندش اسماعیل را 

 برای قربانی کردن انتخاب کرده بود. 

تورات دهد که  قرآن کپی برداری از می اين تفاوت زياد نشان

 نیست.
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 گیری نهایی : نتیجه22فصل 

 را گذشته یهافصل از ایخالصه کتابش 22 فصل در سها آقای

 دنق مو به مو را گذشته فصول مطالب ما که زمانی است، داده ارائه

 .ندارد وجود مکررات تکرار به نیازی ديگر يم،کرده ا

 ای صفحه 1000 کتاب يك ايشان که ايم داده نشان خوبی به ما 

 بی. است نهاده بنیان خود نادرست تفکرات و اوهام ی پايه بر را

 دشمنان هرگز و است پاينده قیامت قیام تا متعال اهلل دين شك

 .نمايند سو کم را شمول جهان آيین اين فروغ توانند نمی

 

 افروزد بر ايزد که چراغی

 بسوزد. ريشش کند پف هر آنکه
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 : کدام دین را برگزینیم؟23فصل 

 نويسنده: بهرام رجايی

 

 کدام دین را برگزینیم؟

دکتر سها، در اين فصل ادعا دارد که هیچ دينی در دنیا وجود 

ندارد که ارزش پیروی کردن را داشته باشد و همه اديان دارای 

رسیدن به حقیقت در خرافه هستند. دکتر سها ادعا دارد که برای 

من »گويد: مورد همه اديان تحقیق کرده است، به عنوان مثال می

ها آن همه؛ کتب اصلی اديانی را که داری کتب هستند، خوانده ام

ارزش و نامعقول به مانند اسالم، پر از خرافه و خطا و احکام بی

 «.1هستند

 پاسخ:

ير اديان به ما برای اثبات دروغ گويی دکتر سها، در مطالعه سا

کنیم که او نه تنها کتب کنیم، و اثبات میخود کتاب او مراجعه می
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ساير اديان را نخوانده است، بلکه در معنی کردن عبارات ساده 

های )عمدی( بسیار زيادی دارد. به عنوان مثال عربی نیز اشتباه

« خلقت»در ترجمه تورات کتاب »گويد: جناب دکتر سها می

 «.1گويد...ط میخوانیم که لومی

وجود ندارد، « خلقت»دقت کنید، که در تورات کتابی به اسم 

کجا « پیدايش»است. حال « پیدايش»بلکه منظور دکتر سها کتاب 

است، که « genesis»کجا اسم اين کتاب به انگلیسی  نیز « خلقت»و 

است « خلقت»، به معنی «Creation»است و « پیدايش»باز به معنی 

 کتابی در تورات وجود ندارد.که چنین 

حتی مورد قبول  عهد »گويد: يا در جايی ديگر از کتابش می

. بله، دکتر سها، 2«ی مقدس يهوديان نیستهاعتیق،  مجموع کتاب

گويد که عهد عتیق مجموعة کتب در مطالعه کننده اديان می

 مقدس يهوديان است.
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تیق را دانسته که همین عهد عولی اين فرد محقق چطور نمی

داند که ؟ چطور نمی1دانندهمه مسیحیان جزءِ کتب مقدس خود می

عهد عتیق فقط مورد قبول يهوديان نیست؟ آيا جناب محقق که 

ادعا دارد کتب مذهبی همه اديان را خوانده است، تا به حال يك 

را نخوانده است و از خود نپرسیده « Bible»نسخه از کتاب مقدس 

د عهد عتیق مورد قبول يهوديت را همراه است که چرا مسحیان باي

با عهد جديد خود)مجموع اناجیل چهار گانه+چند کتاب ديگر( 

 چاپ کنند؟

 البته جناب دکتر نه تنها مطالعه دينی نداشته است، بلکه حتی

 گويد:يك رياضی ساده را هم بلد نیست، دکتر سها می

: مشخصه داشته باشد« سه»دين واقعی خداوند حداقل بايد »

داری معجزه باشد، يعنی  -2مطالبش صد در صد درست باشد. -1

 «.2مطالبی در آن وجود داشته باشد که از عهد بشر خارج باشد

                                                           
کنند ها، برخی از کتب را تائید و برخی را تکذيب میها و کاتولیك. البته ارتدکس1

 اما کلیت عهد عتیق را قبول دارند. 
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مشخصه  3گويد: يك دين بايد سبحان اهلل دکتری که ابتدا می

کند. يعنی داشته باشد، ولی خود تنها دو مشخصه آن را ذکر می

 داند؟را نمی 2و  3رق بین عدد داند، فيك فرد که خود را دکتر می

يك دين »گويد که: گذشته از اين جناب دکتر در بند دوم می

ه الهی بايد دارای معجزه باشد، يعنی مواردی در آن موجود باشد ک

از اين « سبحان اهلل»باز بايد گفت: «. از عهد بشر خارج باشد

 تناقض، انگار جناب دکتر سها فراموش کرده است که در اکثريت

ی پیامبران هاصفحات کتاب حجیم خود به زعم خود، همه معجزه

از جمله کشتی نوح، عصای موسی، سلیمان نبی و توانايی صحبت 

کردن او با حیوانات، خلقت منحصر به فرد عیسی نبی و.... ساير 

ی واهی و سست و پوچ نقد کرده هامعجزات پیامبران را با بهانه

 است؟ 

ای ويد که يك دين حتما بايد معجزهشود دکتر سها بگچطور می

داشته باشد که مردم عادی نتوانند آن را انجام دهند، ولی خود 

منکر معجزاتی مانند سخن گفتن مورچه گان و پرندگان با سلیمان 

شود؟ همین يك معجزه شروط مورد نظر دکتر سها را دارد، نبی می

پس يك  تواند با يك مورچه صحبت کند،چرا که هیچ انسانی نمی
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معجزه است بنا به خود ادعای دکتر سها بايد سلیمان نبی، پیامبر 

 باشد و اسالم دين الهی.

 

 حقیقت یا دروغ؟!

تو »زند: می دکتر در خطوطی بعد دست به شاهکاری تاريخی 

ای؟ از پدر و مادر و جامعه ات به همین دينت را از کجا گرفته

 «.1سادگی

 پاسخ:

تنها رياضی دان و محقق همه اديان است بله، دکترِ قصه ما، نه 

باشد. خود از خیلِ کثیر خوانندگان بلکه علم غیب را نیز دارا می

جواب ها آن پرسد و خود نیز، از جانب همهکتاب خود سوال می

دهد. ولی اين ادعای او به هیچ وجه صحیح نیست، خودش را می

بزرگ  چرا که همین دکتر نويسنده کتاب در جامعه ای اسالمی

شده است، و پدر و مادری مسلمان نیز دارد. پس چطور خودش 
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تافتة جدا بافته، شده است؟ آيا هوش شرشار او )همانطور که در 

اين کتاب میزان هوش او را درك کرديد( باعث شده است که او 

تنها کسی باشد که دينش را نه از پدرش و مادرش گرفته باشد و نه 

 از جامعه؟

دا غلط است چون کسی دينش را از جامعه و پس سوال از ابت

به عنوان مثال، اکثريت اصحاب نبی،  ؛گیريدپدر و مادرش نمی

اند و بلکه پس چطور آنان مشرك نبوده ؛پدرانی مشرك داشتند

مسلمان شده اند؟ چطور اکثريت قريب به اتفاق انبیا از جامعه 

 اند؟خاذ نکردهاند و دين و رفتار آنان را اتدوران خود تقلید نکرده

 ی جامعه خود به مبارزه برخاستند؟!!هابلکه حتی با ارزش

شود که فردی با پدر و مادری مسیحی خود به يکی از چطور می

 1شود؟!!بزرگترين دعوت گران مسلمان تبديل می

و بلعکس، فردی از بطِن جامعه مذهبی و پدر و مادری مذهبی، 

همسر نوح علیه سالم و يا  شود؟! به مانند پسر ودين میفردی بی

 دينان فعلی؟همسر لوط علیه سالم و اکثريت قريب به اتفاق بی
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چطور امکان دارد اکثريت مردم کشوری مثل اندونزی و مالزی 

که نه پدر و مادری مسلمان داشتند و نه لشکری از سوی يك 

کشور مسلمان به جنگشان رفته بود تا آنان به زعم دکتر به زور 

 شوند؟مسلمان کنند، مسلمان میشمشیر 

 

 شاهکاری دیگر!!

البته سلسله کشفیات جناب دکتر همچنان ادامه دارد، باز در 

تعداد زنان و کنیزان ذکر »گويد: می 928همین صفحه يعنی صفحه 

رسند و تعداد همسران و کنیزان حسن نفر می 40ی محمد، به شده

 «.رسندنفر می 64بن علی به 

 پاسخ:

کند. در ی خود ذکر نمیهابق معمول منبعی برای گفتهالبته ط

های حسن بن علی رضی اهلل عنه، موراد دروغین مورد ازدواج

زيادی در طول تاريخ ذکر شده است، به عنوان مثل برخی ذکر 

 300اند که ايشان زن داشتند و برخی نیز گفته 250اند ايشان کرده

به همراه روايت مورد نظر اند. ولی همه اين روايات زن نیز داشته
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ی ضعیف و دروغین هستند و البته هاعالمه دکتر سها جزء روايت

 رود.انتظار بیشتری از دکتر سها نمی

 

 دین جزء ساختار ژنتیکی!!

 گويد:جناب دکتر سها می

البته دين چیز عجیبی است. دين داری جزء ساختار ژنتیکی »

 هابه ژنتیك انسان، هاماست و در مقطع مشخص از تکامل انسان

 «.1وارد شده و بر اساس پديده ی انتخاب طبیعی باقی مانده است

 پاسخ:

يا خود و هم  -1کند: می دکتر سها، با اين گفته دو نکته را اثبات

فکرانش را از جرگه انسانیت خارج هستند. که بر خالف ساختار 

ها )البته منظورشان همان فطرت است که ايشان ژنتیکی انسان

خواسته است که جنبه علمی به گفته خود ببخشد(، پیرو هیچ 
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خدايی هستند که  خود مبلغین ديِن بیها آن يا -2دينی نیست. 

 همین تکامل معجزه اصلی دينشان است؟

 راند و اديانايشان در اين گفته خود سخن از انتخاب طبیعی می

ین نمايد، ولی همرا متهم به خرافه پروری و معجزه تراشی می

تکامل و يا فرگشت مورد ادعای خود ايشان چیست؟ آيا همان 

ماهی هستد؟ همان  هاگويد اجداد انسانفکری نیست که می

های فعلی )همان مرغی که در سوپر کند مرغمی تکاملی که ادعا

ها تکامل پیدا کرده است؟ آيا موجود است( از دايناسور هامارکت

ها علی کره زمین از نسل نهنگگويد که گاوهای فهمین تکامل نمی

 تکامل پیدا کرده است؟

کنیم که خود قضاوت کنند ما خوانندگان را به تعقل دعوت می

که چطور است که ساخت کشتی برای جا دادن چند ده نفر مومن و 

تعدادی حیوان خرافه و توهم و دروغ است، ولی تکامل پیدا کردن 

 انسان از ماهی يك حقیقت علمی است؟
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 نکته درست و حقیقی کتاب تنها

رسد که دين می ولی به نظر»گويد: جناب دکتر در ادامه می

موجب اتحاد و همدلی همدينان و ايجاد روحیه از جان گذشتگی 

شود بنابراين آن عده ای  از اجداد ما که درای دين بوده می در آنان

اند بهتر توانسته اند با دشمنان و حوادث بجنگند و بهتر زنده 

 «.1مانندب

شود که مردم در برابر گويد که دين باعث میدکتر سها می

 حوادث بهتر مقاوت کنند و بهتر زنده بمانند و در برابر دشمنان

، يعنی راست «صدقت و هو کذوب»بهتر بجنگد. به قول معروف 

 گفت، درحالی که او دروغگوست.

گويد که دين باعث افزايش روحیه جناب دکتر خودش می

گويد که همه گونه میشود ولی همینو جنگ آوری میمقاوت 

اديان موجود در زمین دروغین هستند و خود مردم را به سوی 

 دهد.خدايی سوق میدينی و بیبی
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خواد آيا ما حق نداريم اينطور استدالل کنیم که جناب دکتر می

با گرفتن دين از ايرانیان موجب ضعیف شدن روحیه مقاومت مردم 

حوادث و دشمنان شود، و زمینه سازی نابودی ملت را در برابر 

گويد که دين موجب فراهم کند؟ اگر غیر اين نیست، پس چرا می

کند، يعنی شود، ولی خود بی دينی را تبلیغ میبهتر زنده ماندن می

 خواهد مردم بهتر بمیرند؟می

 

 دینی؟!دین عامل جنگ یا بی

کشف بزرگ  کتابش از يك 931جناب دکتر سها در صفحه 

 گويد:کند و میتاريخی رونمايی می

اند، اديان مهترين عامل جنگ  و کشتار در تاريخ بشريت بوده»

ساله ايران و عراق و ...، در  8ی صلیبی يا جنگ هابرای مثال جنگ

 حربه»اند، از ی هم که به اسم دين نبودههاطول تاريخ حتی جنگ

شود، دين مهترين آتش میشده است و استفاده می« ايمان مذهبی

 «.1بیار معرکه جنگ است
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 پاسخ:

اين جمله دکتر سها، کامال بر خالف گفته استادش ريچارد 

داوکینز، خداناباور مشهور بريتانیايی، است که در مصاحبه با شبکه 

پرسد چرا فقط الجزيره وقتی مجری برنامه مهدی حسن از او می

حقايق زيادی »گويد: ز میکنید، ريچارد داوکیناديان را نقد می

خوشحال میشوم، اگر تاريخ جهان را ها آن وجود دارند که از گفتن

به سبب دين بوده است  هابینیم که برخی از جنگبررسی کنیم می

نیز به سبب دين نبوده است. من هرگز نگفته ام  هاو برخی از جنگ

است  ها در جهان به سبب دين بودهو افراط گرايی هاکه همه جنگ

ام، اما وحشتناك ی تاريخ را محکوم کردهها.... من بیشتر جنگ

ترين جنگ در طول تاريخ دو جنگ جهانیِ اول و دوم بوده است 

 1«که هیچ انگیزه دينی نداشته است

شويم که ی ريچارد داوکینز متوجه میهابا دقت به گفته

بی های صلیمانند جنگ؛ اندبه سبب دين بوده هابسیاری از جنگ

که به تحريك پاپ برای باز پس گیری قدس انجام شد، ولی 
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حربه »و حتی « انگیزه دينی»های تاريخ هیچ بسیاری از جنگ

ها نیز اند و جالب اين که وحشیانه ترين نوع جنگنداشته« ايمانی

 هايی بدون انگیزه دينی هستند.جنگ

ی هابه عنوان مثال همانگونه که ريچاد داوکینز گفت، جنگ

ها چند ده میلیون کشته هانی اول و دوم که حاصل اين جنگج

، حال همه اين چند ده میلیون کشته جنگ جهانی دوم را اگر 1بود

های پیامبر صلی اهلل علیه وسلم، که نزديك های جنگبا کل کشته

نفر از هر دو دسته مسلمین و کفار است را مقايسه کنیم، « 1100»به 

 ی وحشی و خونخوار و خونريز است.متوجه خواهید شد که چه کس

به طول انجامید، نیز هیچ انگیزه  2سال 20جنگ ويتنام که 

ی اين جنگ نیز بسیار باال هادينی نداشت که آمار کشته

                                                           
میلیون نفر  80میلیون تا بیش از  50. جنگ جهانی دوم، تعداد کشته شدگان از  1

را در «  total number of deaths in World War2»است، برای مطالعه بیشتر عبارت:

 گوگل سرچ کنید.

 . 1975آوريل  30تا  1955نوامبر  1. از  2
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ی ايران در دروان هخامنشی نیز هیچ انگیزه دينی هاجنگ1بود.

  2نداشته است.

 30بیشتر از های ايران در دوران ساسانیان )که ما شاء اهلل جنگ

 اند، بلکه حتیمیلیون بودند( نیز نه تنها هیچ انگیزه دينی نداشته

اند )به عنوان مثال حمله به روم انگیزه ضد دينی نیز داشته

 ودزديدن صلیب مقدس(.

 

 جنگ و کشتن بدون انگیزه دینی

های دوران کومونیسم شوروی و دوران مائو در قتل و شکنجه

فعلی در کر شمالی نیز همگی انگیزه های سنگین چین و مجازات

 ضد دينی داشته اند به عنوان مثال گروه تروريستی

 «Militant Atheists in the Union of Soviet Socialist Republics»  

                                                           
میلیون نفر  1. مطابق آمار رسمی تعداد کشته شدگان در جنگ ويتنام بیشتر از  1

 بوده است.

 .برای مطالعه بیشتر به تاريخ هردوت مراجعه کنید. 2
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که کارش تخريب کلیساها و تعقیب و دستگیری و شکنجه و 

کشتار کشیشان و مسلمانان در دوران کومونیسم شوروی بود، نیز 

  1دارها بود.انگیزه دينی نداشت و کار اين گروهك، کشتار دينهیچ 

ها و مسلمین و ساير پیروان مذاهب ی بودايیهايا قتل کشتار

میلیون نفر  70يش، به نزديك به هادر چین، توسط مائو و نیرو

 رسید )برای بزرگی اين عدد جمعیت ايران را تصور کنید(

مال پاشا )همان های مصطفی کها و شکنجهکشتار و قتل

 آتاتورك( در ترکیه نیز به هزاران نفر رسید.

جلب  هابا رسانه« جفری دامر»درآخر شما رو به مصاحبه 

 کنم:می

ها که شخصی خداناباور بود و بیشتر از ده« جفری دامر»جناب 

 کشت و بعد ازرا می« مردان»ای انجام داد.  اين فرد قتل زنجیره

 را قطعه قطعهها آن رد، بعد از تجاوز بدنکتجاوز میها آن قتل به

 ؛خوردرا میها آن کرد و گاهی اوقات اجزای بدنمی

                                                           
 Militant Atheismخدا کلمه . برای اطالعات بیشتر در مورد گروهك تروريستی بی 1

ی اماکن مدهبی توسط اين هارا در گوگل سرچ کنید،م. تا موج کشتارها و تخريب

 ببرسد. گروهك تروريستی پی
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اگر کسی به خدا »گويد: می« اين فرد صلح طلب خداناباور»

ايمان نداشته باشد، ديگر برايش مهم نیست که چه کاری خوب 

 1«است و چه کاری بد

 

 برداشتن نقاب چهرة دکتر سها!!

 گويد:ا میجناب دکتر سه

تا زمان حاضر، هیچ دلیل معتبری مبنی بر وجود خداوند »

 2«نداريم

 

 پاسخ:

صفحه مقدمه چینی کرد، تا در  931البته جناب دکتر در صفحه 

 آخر نقاب از چهره برداشت و درست در آخرين صفحه کتاب اعالم

دارد که خداوند وجود ندارد. البته اين امر بسیار مضحك بود، می

های اديان در ايشان در صفحات گذشته بارها گفته دروغچرا که 

                                                           
. لینك تماشا و دانلود کلیپ مصاحبه در آپارت:  1

http://www.aparat.com/v/ouOgU 
 .932آن، صفحه . نقد قر 2
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های ناروا نسبت به پیامبران و يا صفات مورد خدا و يا تهمت

 نامناسب نسبت به خدا و...

زد که گويا در صفحات قبلی جناب دکتر طوری حرف می

بول ی اديان را در مورد خداوند قهاخداوند را قبول دارد، ولی گفته

 خر مشخص شد که نه، جناب دکتر از ابتدايی کتابندارد، ولی در آ

صفحه قبلی کتاب،  931به خداوند اعتقاد نداشته است و در تمام 

 کندمشغول نقش بازی کردن بوده است که از خداوند دفاع می

جناب دکتر يادش رفته است که در چند خط قبل گفته بود که 

اند به هخدا دست آويز مظلوم اديان است، اديان هرچه خواست»

 1«خدا نسبت داده اند

پس چطور امکان دارد فردی از خداوند دفاع کند و بگويد که 

اند، ولی بعد بگويد خداوند وجود اديان در حق خداوند ظلم کرده

 ندارد؟

 

 سخن آخر!!

در مورد عدم وجود خداوند نیز، ما ابتدا سوال را به صورت 

 چیست؟داليل عدم وجود خداوند  ؛کنیمبرعکس مطرح می

                                                           
 .932. نقد قرآن، صفحه  1
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طبق معمول جواب شانس و تصادف است، ولی همین به وجود 

 آمدن بر اساس شانس تصادف چقدر معتبر است؟

در « لئُناردو سوسکفیدين»به عنوان مثال بخشی از گفتگوی 

 کنیم:مورد ثابت کیهانی را اينجا نقل می

زمانی رسید که يکی از قوانین بنیادی طبیعت کشف شد و آن »

يك نیروی ضد جاذبه در فضای اليتنهای است که به آن ثابت 

شود، وقتی که کیهان شناسان اثر اين ثابت را در کیهانی گفته می

سیر تکاملی عالم محاسبه کردند، به اين واقعیت رسیدند که اين 

تنظیم شده است، اگر اين پديده الزم است و بی نهايت دقیق 

تنظیمات تا يك درصد دچار انحراف شوند، همه چیز خراب 

اما در « شانس»تواند به آن بگويد: شود، يك فیزيك دان میمی

« 120به توان  10يك در »ظرف مقابل مقدار ثابت کیهانی با دقت 
رقم بعد از اعشار. هیچ کس اين  120تنظیم شده است، يعنی 1

داند، چون واقعا منطقی نیست که ا تصادفی نمیمقدار از دقت ر

 رقم اعشار به صورت تصادفی به وجود بیايد.  120چیزی با دقت 

اين نمونه ای از نهايت دقت در تنظیمات ظريف است هیچ 

نیروی در تاريخ کیهان شناسی کشف نشده است که با چنین 

تريلیون يك در »دقتی تنظیم شده باشد. ثابت کیهانی، با دقِت 

تريلیون تريلیون تريلیون تريلیون تريلیون تريلیون تريلیون 

                                                           

 .1×12010. يعنی  1
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تنظیم شده است. در غیر اين صورت عالم دچار چنان « تريلیون

رفت، می شد که امکان پیدايش بشريت از بینتغیرات فاحشی می

و اينکه ثابت کیهانی با چنان ارزش ناچیزی به طور تصادفی وارد 

 رسد.ر میبه نظ« محال»شده باشد، 

اما توصیف ديگری نیز برای آن غیر ممکن بود، فیزيکدانان 

سخاوتمندی »قبول ندارند که قوانین طبیعت توسط چیزی به اسم 

تواند شانس و تصادف عامل به کنترل شود، دلیلی می« طبیعت

خیلی زياد است و به هیچ وجه ها آن وجود آمدن ما باشد، به نظر

 ممکن غیر قابل قبول است.

رسد که در اعماق مخفی قوانین طبیعی يك اندازه به نظر می

وجود داشت که به قدری دقیق تنظیم شده است که امکان رد اين 

 ؛واقعیت که اين جهان طراحی شده را از ما سلب نموده است

ای اما يك جهان طراحی شده نیاز به يك طراح هم دارد، نظريه

 کنند،آن امتناع میکه دانشمندان انسان شناسی نیز از قبول 

 کشفیات خودشان ؛انددانشمندان بین بد و بدتر گیر افتاده

 کند، می برای جهان دعوت« طراح هوشمند»را به سمت يك ها آن

با وجود تنفری که از اختالط دين و علم داشتم، ولی به نظر 

پذيرفتند که علت از اين بود که اگر میها آن رسد که ترسمی

 ؛به اين صورت فعلی، دلیل وجودی خود ماست وجودی اين جهان
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اين مطلب « خالق و طراحی هوشمند»آن وقت طرفداران وجود  

ايم يك موجود فیض گفتند که مگه ما نگفتهداشتند و میرا بر می

وجود دارد، اين عالم را دقیقا برای  هابخش در باالی آسمان

رگیری با کنم فیزيکدانان از دسکونت ما آفريده است، فکر می

 «.1روندچنین مواردی طفره می

 

 

 ..*..پايان..*..
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